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مقدمه
درتعلیموتربیتعلومپزشکیهمانندسایرحوزههاي
آموزش عالی ،هستهي اصلی یادگیرندگان میباشند که از
طریق مشارکت فعاالنه در فرآیندهاي تعلیم و تربیت به
فرهیتتگی دست مییابند و با کسب دانش ،نگرش و
مهارتهاي الزم ،تبحر حرفههاي خاصی را به دست
میآورندوبهارائهخدمتبهجامعهمیپردازند(فصیحیو
همکاران.)2936،دانشجویانبهعنوانیکیازارکاناصلی
در دانشگاه ،پیکرهي اصلی سازمانها و ارگانهاي متتلا
اجتماعی را در آینده تشکیل میدهند .نگرش و
رضایتمندي آنان در زمینه رشته تحصیلی خود عامل
مؤثري در ایجاد انگیزش و ارتقاي کیفیت دانش میباشد
(فتاحی و همکاران .)2939 ،دوران دانشجویی ،دورهاي
مهیجوپرچالشبرايدانشجویاناست.درطولای دوره،
کلیهدانشجویان،بهویژهدانشجویانگروهعلومپزشکی،به
دلیلرویاروییباعواملاسترسزايبیشترولزومسازگاري
مناسب ،باید از سالمت روانی و خود اتکایی بیشتري
برخوردارباشندتابتوانندبهتوفیقافزونتريدرتحصیلو
درنهایت،درحرفهخوددستیابند.ویژگیهايشتصیتی،
الزاماتمحیطآموزشیواجتماعیدانشگاهوبرخیعوامل
اجتماعی -اقتصادي را میتوان به عنوان متغیرهاي
مداخلهگردروضعیتتحصیلیآناندرنظرگرفت(زارعو
همکاران .)2936 ،عوامل متعددي از جمله بروز احساس
عدمامنیتشغلیدردانشآموختگانرشتههايبهداشتیو
درمانی،کهدرآنهابکارگیريووجودنیروهايمتتصصاز
اهمیتویژهايبرخورداراست،میتواندمنجربههدررفت 
سرمایههاي مادي و معنوي کشور شود .یک مطالعه روي
 873نفر دانشآموخته رشتههاي بهداشتی دانشکده
بهداشت اصفهاننشاندادکهحدود 13درصدازآناندر
زمانمطالعهبیکاربودهاند.همچنی نتایجمطالعهبرروي
نگرشدانشجویانرشتهپزشکیدانشگاهاصفهاننسبتبه
رشتهتحصیلیوآیندهيشغلیشان،حاکیازنگرشمنفی
ای دانشجویان نسبت به آیندهي شغلی خود بوده است
(صدرارحامی و همکاران .)2939 ،یکی از مهمتری دالیل
انتتاب رشته توسط دانشجویان ،اشتغال و شغل آینده
آنهااست.نگرانیازآیندهيشغلی،مقولهايجهانیبودهو
متتص به کشور ما نیست ،لذا انجام مطالعات ملی و
منطقهاي براي آگاهی از چگونگی نگرش دانشجویان به
آیندهي شغلی و رشته تحصیلی خود براي پیشبینی
رفتارهاي اجتماعی آن میتواند مفید باشد .ای مطالعه با
هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپوراهوازدرزمینهرشتهتحصیلیشانانجامگرفت

کهدیدگاهآنانرادرزمینهچهارحیطهمتتلامرتبطبا
رشتهي تحصیلی شامل ارتباط رشته با آیندهي شغلی،
جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی ،تأثیر رشته تحصیلی در
شکلگیريشتصیتونگرشدانشجو و موقعیترشتهدر
بی سایررشتههابررسیمینماید .

روش کار
 پاااژوهشحاضااارازناااوعمطالعااااتمقطعااایو
توصیفی-تحلیلیاستکهدرسال2933انجامشد.جامعه
پژوهشراکلیهدانشجویانشاللباهتحصایلدردانشاگاه
علومپزشکیاهواز(از7دانشاکده)کاهحاداقلیاکتارم
تحصیلیراگذراندهباشند(8855نفر)وبارشتهتحصیلی،
محایطدانشااگاهواساااتیدآشانایینسابیداشااتهباشااند،
تشکیلمیدهد.حجمنمونهتعداد992دانشجوبهعنوان
نمونهيپژوهشانتتابشدند.سپسبااتوجاهباهنسابت
دانشجودرکلدانشگاهودرهردانشکدهسهمهردانشکده
()Proportionalمشاااتصگردیاااد،باااهطاااوريکاااه
دانشاکدهيپیراپزشاکیباا بااالتری دانشاجوبیشاتری و
دانشکدهدندانپزشکیباکمتری تعاداددانشاجو،کمتاری 
سهمحجمنمونهراباهخاوداختصااصدادناد.درنهایات
نمونااههاااباااروشطبقااهايبااهصااورتتصااادفیازباای 
دانشکدههاورشتههايتحصایلیمتتلااانتتاابشادند.
اطالعاتموردنظرازطریقپرسشنامهايحااوي6ساؤال
زمینااهاي(مشتصاااتفاارديوتحصاایلیدانشااجویان)و
26سؤالاصلیدرچهارحیطاهارتبااطرشاتهبااآینادهي
شااغلی،جایگاااهاجتماااعیرشااتهتحصاایلی،تااأثیررشااته
تحصاایلیدرشااکلگیااريشتصاایتونگاارشدانشااجوو
همچنی موقعیترشتهدربی سایررشتههاکهبااستفاده
ازمنابعمعتبرعلمیونظارکارشناساانتهیاهشادهباود،
جمااعآوريگردیااد.اطالعاااتتوسااطپرسااشگرهاااي
آمااوزشدیاادهگااردآوريشاادند.معیااارساانجشدیاادگاه
دانشجویانموردمطالعه،مقیاس8قسمتیلیکارت(تاأثیر
خیلیزیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلیکام)وباهترتیابباا
نمرات2تا8بود.رواییپرساشناماهپاسازمراجعاهباه
مطالعاتقبلیونیزبهوسیلهينظرخواهیازاساتیدمجرب
دانشگاهبررسیوتأییدشد.پایاییکلپرسشنامهبااروش
آزمونقبلوبعد5/75وپایاییبی سؤاالتباااساتفادهاز
ضریبآلفايکرونباخ،باهمبستگی5/35تأییدشد.ضامنا
شرایطیایجادشدتادانشجویانبهطورآزادانهبهساؤاالت
پاسخدهند(درهمانزماانتوزیاعیاابعادازآن).میازان
برگشتپرسشنامه(%33)Response Rateبود.درای 
مطالعهدرنهایتدادههابااساتفادهازآزماونهاايآمااري
مناسبمانندکاياسکور،آنالایزواریانسونیزشاخصهاي
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نظري و همكاران
آمارتوصیفی(میانگی ،توزیعفراوانیمطلقونسابیو)...از
طریقنرمافزارSPSS.16تجزیهوتحلیلشد.


نتایج

براساسیافتههايای تحقیق%66،دانشجویاندختر
و%93پسربودند%32.مجردوبقیهمتأهلبودند.میاانگی 
سنیدانشجویان12±2/8سالبودودانشجویانبهترتیب
32درصاددرگاروهساانی23-11ساال23/3،درصااددر
گروهسنی19-17سالو6درصددرگروهسانیبااالتراز
 13سالقرارداشتند.بهترتیب1/7درصددانشجویانمورد
مطالعهدرمقطعکاردانی 63،درصدکارشناسی3/8،درصد
کارشناسیارشدو13/7درصددرمقطعدکترامشغولباه
تحصاایلبودنااد.ازنظاارمحاالسااکونت82/7،درصااد
دانشجویانبومیاستانمحلتحصایلوبقیاهلیارباومی
بودند.نتایجمطالعهنشاندادکهبهطورمیانگی درزمیناه
میزانتاأثیررشاتهتحصایلیدرآینادهشاغلیشاان،اکرار
دانشجویان(93/2درصاد)تاأثیرایا بعادرامتوساط،در
زمینهجایگاهاجتمااعیرشاتهتحصایلیاکراردانشاجویان
(97/6درصااد)می ازانتااأثیرآنرازیاااد،درزمینااهتااأثیر
رشتهيتحصیلیدرشکلگیريشتصیتونگرشدانشجو
اکرردانشجویان(97/3درصد)تأثیرآنرازیادودرزمیناه
موقعیترشتهدربی سایررشتههاااکراردانشاجویان(91
درصد)تأثیرآنرامتوسطارزیابینمودند(جدول.)2
همانطورکهدرجدول()2مشاهدهمیشاوددردیادگاه
دانشجویاننسبتبهرشتهيتحصیلیفعلیخاود،جایگااه
اجتماعیرشتهتحصیلیومیزانتاأثیرآندرشاکلگیاري
شتصیتونگرشدانشجویانبااالتری امتیاازراباهخاود
اختصاصدادهاساتودانشاجویانتاأثیرایا دوعامالرا
بیشترازبقیهعواملتلقیکردهاند.بهطوریکاهازمجماوع
امتیازمربوطبهکلساؤاالت ( 5/9،)26-35درصادامتیااز
خیلیکم(8/7،)26-17درصدکم(95/3،)13-93درصاد
متوسااااط(33/1،)35-82درصاااادزیاااااد()81-69و
29/3درصدامتیازخیلیزیاد(63بهباال)رابدستآوردناد.
بدی معنیکهتأثیرعواملموردبررسیدررابطهبانگارش
دانشجویاننسبتبهرشاتهتحصایلیشااندرحادزیاادو
خیلیزیادبودهاست.برايسهولتارزیابیوضعیتنگارش
دانشجویانموردبررسی،نگرشدانشجویاندرزمینهرشته
تحصیلیشانارائهشدهاست(نمودار.)2
درزمینهای سالکه"آیاشماتمایلبهانتتابمجادد
رشتهتحصیلیفعلیدرآزمونکنکوردارید؟" 88/9درصد
پاسخمربتدادندو33/7درصداظهارکردندکهدرصورت
شرکتمجدددرکنکوررشتهفعلیشانراانتتابنتواهند
کرد.دربی کسانیکاهتمایالباهانتتاابمجاددرشاته
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تحصیلیفعلیشانرانداشتند،بهترتیب13/9درصداصاال
تمایلیبهانتتابرشتهدیگريهمنداشاتند26/3،درصاد
رشااتهدندانپزشااکی28/7،درصاادپزشااکی28/7،درصااد
داروسااازيو19/3درصاادنیاازتمایاالبااهانتتااابسااایر
رشاتههاايدانشاگاهیازقبیال:مهندسای،دبیاري،هناار،
روانشناسی،فیزیوتراپی،تغذیهوعلومآزمایشگاهیداشاتند
(جدول.)1الزمبهذکراستبراساسآزماونآمااريکااي
اسااکوور،تنهاااباای نااوعسااکونتدانشااجویان(بااومییااا
لیربومی)وسؤال"فراهمبودنشرایطادامهتحصیلنسبت
بهسایررشتههاا(عامالچهاارم)ارتبااطمعنایدارآمااري
بدستآمد(.)P=0.03براساسآزماونکااياساکوورو
ضریبهمبستگیپیرسونبی سایرمتغیرهايتحصایلیو
فرديدانشجو(س ،جنسیتوضعیتتأهلو)...باساؤاالت
وعواملموردبررسیوامتیازاتسؤاالتارتباطآماريپیدا
نشد.براساسآزمونکاياساکوور،بای متغییار"تمایال
داشت برايانتتابمجددرشتهفعلیتحصیلی"باوضعیت
کلینگرشدانشجویاننسبتبهرشتهتحصیلیشاانونیاز
تکتاکساؤاالتمرباوطباهنگارشدانشاجویانارتبااط
معنیدارآماريبدستآمد(جدول.)9

بحث
آموزشوپرورشنیرويانسانییکیازارکانبنیادی و
مهاامدررشاادوتوسااعهاقتصااادي،اجتماااعی،فرهنگاایو
سیاسیاست.اگربرنامهریزيآموزشنیرويانسانیدرست
ومتناسببانیازبهداشتیجامعهنباشد،آنهاقادرنتواهند
بودسطحسالمتجامعهراباهحاديبرساانندکاهماردم
بتوانندازنظراجتماعیواقتصاديزنادگیمولاديداشاته
باشند.درای راستاداشت انگیزهکافیبارايایا نیاروي
انسانیامريضرورياستوازآنجااکاهفرآینادیاادگیري
نو عیتغییردررفتاراستوبرايتغییرهررفتارينیاازباه
انگیزهکافیمیباشد؛الزماستکهبهنگارشهاا،عالیاق،
استعدادها،تواناییوانگیزهفراگیرانتوجاهکارد(روحایو
همکاران.)2936نگرشورضایتمنديدانشجویانازرشته
تحصیلیخود،عاملمؤثريدرجهتایجادانگیزهوحفاظ
ارتقايکیفیتآماوزشاسات(فتااحیوهمکااران.)2939
براساسنتایجمطالعاهحاضار،درزمیناهعالقاهباهرشاته
تحصیلیوتمایلبهانتتابمجددرشتهتحصیلیفعلایدر
آزمونکنکور88/9درصدپاسخمربتدادندو33/7درصد
اظهارکردندکهدرصورتشرکتمجادددرکنکاوررشاته
فعلیشانراانتتاابنتواهنادکارد.یعنایدرصادزیاادي
نسبتبهرشتهتحصیلیفعلیخاودابارازعالقاهنمودنادو
بی عالقهدانشجویانبرايانتتابمجددرشتهفعلیشانو
نگاارشکلاایبااهرشااتهتحصاایلیخااودرابطااهآماااري
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معنیداريبدستآمد(.)P=5/552
درمطالعااه(فتاااحی)2936کااهدرباای دانشااجویان
دندانپزشااکیانجااامشاادنتااایجنشاااندادکااه%73/9
دانشجویاننسبتبهرشتهتحصایلیشاانعالقاهيزیاادو
بسیارزیادداشتند.بی میزانرضایتمنديای دانشاجویان
واینکهبهانصرافرشتهفعلیفکرمیکنندیاخیر؟ارتبااط
معناایدارمنفاایوضااعیفیبدسااتآمااد( P>5/58و
.)r= -5/59درمطالعاهيصامدي()2933نیاز%35/1از
دانشجویانتمایلبهادامهتحصیلدرای رشتهراداشاتند،
لذاتفاوتاندکیدرنتایجدومطالعهقابلمشاهدهاست.در
مطالعهيدیگريکهتوسطشاکیباییوهمکااراندربای 
دانشجویانرشتهپزشکیانجامشاد،نتاایجنشااندادکاه
دانشجویانای رشتهعالقهزیاديبهرشاتهخاوددارنادو
نگرشآنهابهرشتهتحصیلیشانمربتاست.درمطالعاه
حاضردانشجویانی(عمدتا شاملدانشجویانرشتهماماایی،
پرستاري،تغذیهو)...کهتمایلباهانتتاابرشاتهدیگاري
داشتند()%33/7بیشترگرایشبهانتتابرشتههاییمانند
دندانپزشاکی،پزشااکی،داروسااازيودرصااديهاامهناارو
مهندسیداشتند،درمطالعهدیگريکهتوساط(ایروانایو
همکاران)2932دربی دانشجویاندومقطععلاومپایاهو
بالینیپزشکیدانشگاهجهرمانجامشدمشاتصشادکاه
اکررافرادموردمطالعهي()%83/2اعالمکردناددرصاورت
شرکتمجدددرکنکور،رشتهدیگريبجزرشتهپزشکیرا
انتتااابخواهناادکااردوتمایاالخااودرابااهرشااتههاااي
داروسازي،دندانپزشکی،مهندسیوهناراعاالمکردناد.در
اکررتحقیقاتیکهدردانشگاههايکشورانجامشادهاسات
نتایجنشاندادندکاهدانشاجویانپزشاکیودندانپزشاکی
نگرشخاوبیباهرشاتهتحصایلیخاودداشاتندواذعاان
داشتندکهبااطالعوعالقهکافیرشاتهتحصایلیخاودرا
انتتابنمودند(فتااحیوهمکااران.)2939نحاوهنگارش
دانشجویاندرطولتحصیلنسبتبهرشتهيخودمیتواند
ازعواملتأثیرگذاربرعملکردتحصیلیشاانباشاد.درایا 
زمیناهنتاایجمطالعاه(علیازادهاقادم)2973کاهبارروي
دانشجویانرشتهمدیریتدانشگاهشهیدبهشتیانجامشاد
نشاندادکهبی نگرشدانشجویانباهرشاتهتحصایلیو
عملکردتحصیلیآنهارابطهمعنایدارآمااريوجاوددارد.
نتایجمطالعاهحاضارنشااندادکاهازبای عوامالماورد
بررسی،جایگاهاجتماعیرشتهتحصیلیومیازانتاأثیرآن
درشکلگیاريشتصایتونگارشدانشاجویان،بااالتری 
امتیازرابهخوداختصاصدادهاستودانشجویانتأثیرای 
دوعاملرابیشترازبقیهعواملتلقایکاردهاناد.مطالعاات
متتلفینشانمیدهادکاهموقعیاتاجتمااعیمناسابو

انگیزههايمعنويمهمتری علتانتتاابرشاتهتحصایلی
توسطدانشاجویانعلاومپزشاکیباودهاسات.درمطالعاه
(فتاحیوهمکاران)2939،نیزنتایجنشاندادکاهعوامال
"امکااانخاادمتبااهجامعااه"()%76و"جایگاااهاجتماااعی
مناسبرشته"()%68/7بیشتری تأثیررارضاایتازرشاته
تحصیلیدانشجویاندندانپزشکیداشتهاسات.درمطالعاه
دیگريکهتوسط(سنایینسبوهمکاران)2933دربای 
دانشجویانرشتهمدیریتخدماتبهداشتیدرماانیانجاام
شد،مشتصشدکه%31/6ازدانشاجویان،ازتحصایلدر
ای رشتهناراضیهستندوای بدی معنیاستکهنگرش
مربتیبهرشتهتحصیلیخودنداشتند%65/6.دانشاجویان
ازجایگاهاجتماعیرشتهخوداحسااسرضاایتداشاتندو
%82/8ازاشااتغالپااسازتحصااایلاحساااسرضاااایت
میکردند.ای یافتاههااباایافتاههاايمطالعاه (فتااحیو
همکاران)2939،کهدردانشگاهعلومپزشکیکرمانانجام
شدمتفاوتاست.درمطالعه(حاجیان)2933،کهدربای 
دانشجویاندانشگاهعلومپزشکیبابلانجامشد،نیزنتاایج
نشاندادکهاکرردانشجویانموردمطالعهرشتهخودراباا
انگیزهانتتابکردهوهدفاکرریتآنهاا()%82/8کساب
موقعیتاجتماعیباالدرجامعهاست.ای درحالیستکاه
اکرریت()%31اعالمکردندکهموقعیتاجتماعیدلتواهرا
بدستنتواهندآورد.ازطرفینگرشاکرریتآنهانسابت
بهسالورودنسبتبهرشته،تغییرمنفیداشاتهاسات.در
مطالعااهدیگااريکااهتوسااط(صاامدي)2933درباای 
دانشجویانبهداشتمحیطدانشگاهعلاومپزشاکیهمادان
انجامشد،نتایجنشاندادکهدانشجویاننسابتباهرشاته
تحصیلیخودنگارشمربتایدارناداماانگارشآنهااباه
آیندهيشغلیرشته،منفیاست.

نتيجهگيري
ای مطالعاهومطالعااتمتتلاادرایا زمیناهنشاان
ماایدهاادکااهعواماالوزمینااههااايمتعاادديدرنگاارش
دانشجویانرشاتههاايمتتلااعلاومپزشاکینسابتباه
رشتهيتحصیلیشانتأثیرگذاراست،اماباراسااسنتاایج
بدستآمدهازمطالعهحاضرعواملیمانندجایگاهاجتماعی
رشااتهومیاازانتأثیرگااذاريآندرشتصاایتونگاارش
دانشجویانبیشترموردتوجهدانشجویانمیباشادوآنهاا
نساابتبااهرشااتهتحصاایلیشاااندرای ا دوبعاادنگاارش
مربتتريداشتند.البتهسایرعواملنیزدرنگرشدانشاجو
نسبتبهرشتهتحصیلیخاودتأثیرگاذاربودنادبااامتیااز
کمتر .لذاباتوجهبهنتایجای مطالعهوساایرمطالعااتدر
ای زمینه،بهنظرمیرسدبرايهدایتبهتردانشجویاندر
مساایرفراگیااريالزماسااتقباالودرزمااانتحصاایل
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برنامههاییبرایتقویتنگارشآنهااباهرشاتهخاودونیاز
افزایشآگاهیبرايبکارگیريبهتردانستههايعلمیآنها
تدوی واجراگاردد.کااربرديتاری اقادامدرایا زمیناه
تقویت"روحیهکارآفرینی"دربی دانشجویاناستچراکه
ای اقدامتأثیربسزاییدرارتقانگرشآنهانسبتبهرشته
تحصاایلیشااانونیاازآیناادهشااغلیحاصاالازآنخواهااد
گذاشت.

سپاسگزاري
بدی وسایلهازمعاوناتمحتارمتحقیقااتوفا آوري
دانشگاهوکمیتهتحقیقاتدانشجوییباهخااطرتصاویبو
تااأمی مالااایطاارمبااهشاامارهي()33S37ونیااز
دانشجویانیکهمارادراجارايطارمیااريدادناد،تشاکر
مینماییم.


جدول-2نگرشدانشجویانبهرشتهتحصیلیخودبهتفکیکابعادمتتلا
نگرش دانشجويان (فراواني نسبي)

خيلي

زياد

متوسط

كم

زياد
عوامل

خيلي
كم

سؤاالت

ارتباط رشته با آيندهی شغلي

ميزان تضمين امنيت شغلي در آيندهی رشته شما

9/7

83/8

81/8

88

8

ميزان زمينهسازی برای كسب درآمد و تضمين مالي در آينده

7/8

21/3

38/2

81/8

8

ميزان همسويي رشته شما با تغييرات آينده

82/3

81/7

87/5

9/3

2/ 8

ميزان تأثيرآموزشهای دانشگاهي در افزايش سطح توانايي ،عملكرد و مهارتهای كاری

88/8

82/8

87/5

82/3

3/5

آيندهی شما

و نگرش دانشجو

رشتهی تحصيلي

جايگاه اجتماعي

شكلگيری شخصيت

تاثير رشتهی تحصيلي در

ساير رشتهها

موقعيت رشته در بين

ميانگين

81/7

88/9

89/8

88/2

8/8

تأثير رشته تحصيلي و كاركرد آن در كسب موقعيت و وجهی اجتماعي

28/8

87/5

29/9

3/9

2/ 3

طرز تلقي خانواده شما نسبت به ميزان ارزشمندی و جايگاه رشتهی تحصيلي

25/8

33/2

22/3

5/8

8/ 2

ميزان توجه و احترام جامعه به رشته تحصيلي شما

87/8

23/3

83/3

85/7

3

تأثير رشته تحصيلي شما در ارائه خدمت به جامعه

31/5

31/2

85/7

2/ 8

8/5

ميانگين

23/5

87/3

25/3

7/3

2/ 7

ميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي در افزايش دانش عمومي و تخصصي شما

89/8

31/9

23/5

3/8

1/9

ميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي در تغييرات شخصيت ،فردی و رفتار شخصي

83/1

83/8

83

88/1

8/8

ميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي دربهبود پويايي ،نشاط و اميدواری به آينده

9/8

27/5

83/7

21/2

1/5

ميزان تأثير رشته تحصيلي در بهبود مسؤوليت پذيری و ارتباطات بين فردی

83

38/3

82/8

3/8

8/9

ميانگين

83/1

87/9

88/1

88/8

3/ 2

فراهم بودن شرايط ادامه تحصيل نسبت به ساير رشتهها

83/2

88/2

81/2

83/5

7/9

تمايل شما به معرفي رشته خود به ديگران و تشويق آنها برای انتخاب آن

88/8

23

82

87/1

81/9

تمايل شما برای تغيير رشته تحصيلي خود

81/9

87/5

87/5

28/1

82/8

ميزان فراهم بودن و تناسب امكانات آموزشي برای توسعه آموزش نسبت به ساير رشتهها

8/ 1

81/8

31/8

22/3

9/3

81/15

28/7

82

89/8

85/8

ميانگين
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فروانینسبیدانشجویاندررشتههايتحصیلیمتتلفی-1جدول
.کهتمایلبهانتتابمجددرشتهتحصیلیدیگريدارند
رشته تحصيلي فعلي دانشجویان

فراواني

رشته تحصيلي که مجددا انتخاب خواهند

)نسبي(درصد

کرد

علومآزمایشگاهی،مامایی،تغذیه،پزشکی،پرستاري

26/3

دندانپزشکی

مامایی-تغذیه-پرستاري

28/7

پزشکی

تغذیه-مامایی

28/7

داروسازي

-

19/3

)....تغذیهو،دبیري،هنر،سایر(مهندسی

رادیوتراپی،اتاقعمل،پرستاري،بهداشتمحیط

13/9

تمایلبهانتتابمجددرشتهدانشگاهینداشتند

رابطهبی نگرشکلیدانشجویاننسبتبهرشتهتحصیلیشان-9جدول
وتمایلآنهابرايانتتابمجددرشتهتحصیلیفعلی
Sig

خيلي

زیاد

متوسط

کم

خيلي کم

نگرش کلي به رشته تحصيلي

زیاد
متغير

P=2/229

35
%37

225
%67/8

95
%13/3

9
%28/3


5


6
%29

89
%91/8

71
%75/6

26
%33/1

2
%255

بله

تمایل به انتخاب مجدد رشته فعلي

N=989
%39/9
خير
N=948
%44/7

36
%255

269
%255

251
%255

its risk factors. Journal of Strides in
Development of Medical Education,
1383.No.1, Pp. 40-32.(Persian)
Hajian, K, Nassiri, A, Evaluation of attitude
of medical students in Babol University of
Medical Sciences. Journal of Babol
University of Medical Sciences, Vol. 8,
NO.1, Pp.1384.95-86.
Iravani, K, Amini, M, Doostkam, A,
Medical students' attitude towards their
profession and career in both clinical and
basic sciences in medical school Jahrom.
Iranian Journal of Medical Education.
Abstracts Fifth National conference on
medical education,1381, NO.7, Pp. 2221.(Persian)

23
%255

2
%255

N=992
%255
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Survey on Students' Attitude in Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences Regarding to Educational Principle and Future Career
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Abstract: Students as one of the basic elements of the university would organize the core
body of different social organization in the future. This study was conducted to survey on
attitude of students regarding to their educational principle in Ahvaz University of medical
sciences. Therefore, it was a descriptive-analytic study and that was cross-sectional
performed. Research Population was all students at Ahvaz University of medical sciences that
have been passed at least one educational term. Base on sample setting formula, 331 persons
were selected. Furthermore, sampling method was stratify-randomized and also based on
proportion of population in faculty. Data was collected by questionnaire.The research findings
showed that among factors impact on attitude of students regarding to their educational field,
"social position of field" and" rate of its effecting personality and attitude of student" were
allocated a higher score (37/6 & 37/9). Several factors and areas would effect on attitude of
students regarding to their educational field. Therefore, it seems necessary to implement
effective plans to enforce their attitude and to increase their awareness toward better utulizing
knowledge.

Keywords: Attitude, Student, Educational Principle, Medical Sciences, Ahvaz.
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