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اقتصادبهداشت،مرکزتحقیقاتعلوممدیریتواقتصادسالمت،دانشجويکارشناسیارشد: ي مسؤول سندهینو*
ایران،تهراندانشگاهعلومپزشکیایران،
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هاايمتتلاااجتمااعیرادرآینادهياصلیسازماندانشجویانبهعنوانیکیازارکاناصلیدردانشگاه،پیکره: چكيده

ایا .باشدهامینعاملمهمیدرایجادانگیزشآنشانگرشورضایتمنديآناندرزمینهرشتهتحصیلی.تشکیلمیدهند

پاژوهش.انجامشادبررسینگرشدانشجویاننسبتبهرشتهتحصیلیخوددردانشگاهعلومپزشکیاهوازمطالعهباهدف

جامعهپژوهشراکلیهدانشجویانشااللباهتحصایلدردانشاگاه.تحلیلیاست-یفیوتوصازنوعمطالعاتمقطعیحاضر

دانشجوبهعنوان992تعداد.دهد،تشکیلمیکهحداقلیکترمتحصیلیراگذراندهباشند(دانشکده7) مپزشکیاهوازعلو

.تصادفیوبراساسنسبتیازجمعیتهردانشکدهانجامشاد-گیريبهصورتطبقهاينمونه.نمونهپژوهشانتتابشدند

ازبی عواملمؤثردرنگرشدانشاجویاننتایجای تحقیقنشانداد،.نامهگردآوريشداطالعاتموردنظرازطریقپرسش

گیاريشتصایتومیزانتاأثیرآندرشاکل"و"جایگاهاجتماعیرشتهتحصیلی"شان،دوعاملنسبتبهرشتهتحصیلی

دارآمااريتباطمعنایار.امتیاز،باالتری امتیازرابهخوداختصاصدادهاست3/97و6/97بهترتیببا"نگرشدانشجویان

هايمتعدديدرنگرشدانشاجویانعواملوزمینه .بی نگرشدانشجویانومشتصاتتحصیلیوفرديآنهاوجودنداشت

هانسبتبهرشتههايمدونیبرايتقویتنگرشآنلذاضرورياستکهبرنامه. شانتأثیرگذاراستنسبتبهرشتهتحصیلی

 .هاتدوی واجراگرددهايعلمیآنيبکارگیريبهتردانستهخودونیزافزایشآگاهیبرا

 .نگرش،دانشجو،رشتهتحصیلی،علومپزشکی،اهواز:واژگان کليدي
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 مقدمه
هايدرتعلیموتربیتعلومپزشکیهمانندسایرحوزه    

هسته ازگیرندگانمیياصلییادآموزشعالی، باشندکه

به تربیت و تعلیم فرآیندهاي در فعاالنه مشارکت طریق

می دست وفرهیتتگی نگرش دانش، کسب با و یابند

حرفهمهارت تبحر الزم، دستهاي به را خاصی هاي

فصیحیو)پردازندآورندوبهارائهخدمتبهجامعهمیمی

انیکیازارکاناصلیدانشجویانبهعنو(.2936همکاران،

پیکره دانشگاه، ارگانياصلیسازماندر و هايمتتلاها

می تشکیل آینده در را دهنداجتماعی و. نگرش

عامل خود تحصیلی رشته زمینه در آنان رضایتمندي

ارتقايکیفیتدانشمی انگیزشو ایجاد باشدمؤثريدر

( همکاران، و 2939فتاحی دوره(. دانشجویی، ايدوران

مهیجوپرچالشبرايدانشجویاناست درطولای دوره،.

کلیهدانشجویان،بهویژهدانشجویانگروهعلومپزشکی،به

اريگزايبیشترولزومسازدلیلرویاروییباعواملاسترس

بیشتري اتکایی خود و روانی سالمت از باید مناسب،

تحصیلوبرخوردارباشندتابتوانندبهتوفیقافزونتريدر

هايشتصیتی،ویژگی.درنهایت،درحرفهخوددستیابند

الزاماتمحیطآموزشیواجتماعیدانشگاهوبرخیعوامل

متغیرهاي-اجتماعی عنوان به میتوان را اقتصادي

زارعو)گردروضعیتتحصیلیآناندرنظرگرفتمداخله

 2936همکاران، احساس(. بروز جمله از متعددي عوامل

هايبهداشتیوآموختگانرشتهعدمامنیتشغلیدردانش

هابکارگیريووجودنیروهايمتتصصازدرمانی،کهدرآن

تواندمنجربههدررفت ايبرخورداراست،میاهمیتویژه

شودسرمایه معنويکشور هايماديو روي. یکمطالعه

دانش873 رشتهنفر دانشکدهآموخته بهداشتی هاي

درصدازآناندر13اصفهاننشاندادکهحدودبهداشت

بوده اندزمانمطالعهبیکار همچنی نتایجمطالعهبرروي.

نگرشدانشجویانرشتهپزشکیدانشگاهاصفهاننسبتبه

شان،حاکیازنگرشمنفیيشغلیرشتهتحصیلیوآینده

آینده به نسبت دانشجویان استای  بوده خود شغلی ي

صدرارحامی) همکاران، مهمتری دالیل(.2939و یکیاز

آینده شغل و اشتغال دانشجویان، توسط رشته انتتاب

جهانیبودهواييشغلی،مقولهنگرانیازآینده.هااستآن

و ملی مطالعات انجام لذا نیست، ما کشور به متتص

بهمنطقه دانشجویان نگرش چگونگی از آگاهی براي اي

آینده و شغلی پیشي براي خود تحصیلی بینیرشته

باشدرفتارهاياجتماعیآنمی مفید تواند با. ای مطالعه

پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی هدف

شانانجامگرفتشاپوراهوازدرزمینهرشتهتحصیلیجندي

درزمینهچهارحیطهمتتلامرتبطبا کهدیدگاهآنانرا

شاملرشته تحصیلی آیندهارتبي با رشته شغلی،اط ي

تحصیلی رشته اجتماعی در،جایگاه تحصیلی رشته تأثیر

موقعیترشتهدروگیريشتصیتونگرشدانشجوشکل

 .نمایدهابررسیمیبی سایررشته

 روش کار
ومطالعااااتمقطعااایازناااوعپاااژوهشحاضااار   

جامعه.انجامشد2933تحلیلیاستکهدرسال-یفیتوص

پژوهشراکلیهدانشجویانشاللباهتحصایلدردانشاگاه

کاهحاداقلیاکتارم(دانشاکده7از)علومپزشکیاهواز

وبارشتهتحصیلی،(نفر8855)تحصیلیراگذراندهباشند

یداشااتهباشااند،محایطدانشااگاهواساااتیدآشانایینسااب

دانشجوبهعنوان992حجمنمونهتعداد.دهدتشکیلمی

سپسبااتوجاهباهنسابت.يپژوهشانتتابشدندنمونه

دانشجودرکلدانشگاهودرهردانشکدهسهمهردانشکده

(Proportional)مشاااتصگردیاااد،باااهطاااوريکاااه

بااالتری دانشاجوبیشاتری و يپیراپزشاکیباادانشاکده

نشکدهدندانپزشکیباکمتری تعاداددانشاجو،کمتاری دا

درنهایات.سهمحجمنمونهراباهخاوداختصااصدادناد

ايبااهصااورتتصااادفیازباای هاااباااروشطبقااهنمونااه

.هايتحصایلیمتتلااانتتاابشادندهاورشتهدانشکده

ساؤال6ايحااوينامهاطالعاتموردنظرازطریقپرسش

و(فاارديوتحصاایلیدانشااجویانمشتصااات)ايزمینااه

يارتبااطرشاتهبااآینادهسؤالاصلیدرچهارحیطاه26

تااأثیررشااته،شااغلی،جایگاااهاجتماااعیرشااتهتحصاایلی

ونگاارشدانشااجووگیااريشتصاایتتحصاایلیدرشااکل

کهبااستفادههاموقعیترشتهدربی سایررشتههمچنی 

شادهباود،ازمنابعمعتبرعلمیونظارکارشناساانتهیاه

گرهاااياطالعاااتتوسااطپرسااش.آوريگردیاادجمااع

معیااارساانجشدیاادگاه.دیاادهگااردآوريشاادندآمااوزش

تاأثیر)قسمتیلیکارت8دانشجویانموردمطالعه،مقیاس

وباهترتیابباا(خیلیزیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلیکام

ناماهپاسازمراجعاهباهرواییپرساش.بود8تا2نمرات

ينظرخواهیازاساتیدمجرببلیونیزبهوسیلهمطالعاتق

نامهبااروشپایاییکلپرسش.دانشگاهبررسیوتأییدشد

وپایاییبی سؤاالتباااساتفادهاز75/5آزمونقبلوبعد

ضامنا .تأییدشد35/5ضریبآلفايکرونباخ،باهمبستگی

تشرایطیایجادشدتادانشجویانبهطورآزادانهبهساؤاال

میازان(.درهمانزماانتوزیاعیاابعادازآن)پاسخدهند

درای .بود33%(Response Rate)نامهبرگشتپرسش

هاايآمااريهابااساتفادهازآزماونمطالعهدرنهایتداده

هايیزواریانسونیزشاخصامناسبمانندکاياسکور،آنال
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از...(بیوفراوانیمطلقونسامیانگی ،توزیع)آمارتوصیفی

.تجزیهوتحلیلشدSPSS.16افزارطریقنرم
 

 نتایج
دانشجویاندختر%66هايای تحقیق،براساسیافته

میاانگی .مجردوبقیهمتأهلبودند%32.پسربودند%93و

سالبودودانشجویانبهترتیب12±8/2سنیدانشجویان

درصااددر3/23ساال،23-11درصاددرگاروهساانی32

درصددرگروهسانیبااالتراز6سالو19-17گروهسنی

درصددانشجویانمورد7/1بهترتیب.سالقرارداشتند13

درصد8/3درصدکارشناسی،63مطالعهدرمقطعکاردانی،

درصددرمقطعدکترامشغولباه7/13کارشناسیارشدو

درصااد7/82ازنظاارمحاالسااکونت،.تحصاایلبودنااد

یانبومیاستانمحلتحصایلوبقیاهلیارباومیدانشجو

نتایجمطالعهنشاندادکهبهطورمیانگی درزمیناه.بودند

شاان،اکرارمیزانتاأثیررشاتهتحصایلیدرآینادهشاغلی

تاأثیرایا بعادرامتوساط،در(درصاد2/93)دانشجویان

زمینهجایگاهاجتمااعیرشاتهتحصایلیاکراردانشاجویان

تااأثیرزانتااأثیرآنرازیاااد،درزمینااهمیاا(درصااد6/97)

گیريشتصیتونگرشدانشجويتحصیلیدرشکلرشته

تأثیرآنرازیادودرزمیناه(درصد3/97)اکرردانشجویان

91)اکراردانشاجویانهااموقعیترشتهدربی سایررشته

(.2جدول)تأثیرآنرامتوسطارزیابینمودند(درصد

شاوددردیادگاهمشاهدهمی(2)جدولهمانطورکهدر

يتحصیلیفعلیخاود،جایگااهدانشجویاننسبتبهرشته

گیارياجتماعیرشتهتحصیلیومیزانتاأثیرآندرشاکل

شتصیتونگرشدانشجویانبااالتری امتیاازراباهخاود

اختصاصدادهاساتودانشاجویانتاأثیرایا دوعامالرا

بهطوریکاهازمجماوع.انددهبیشترازبقیهعواملتلقیکر

درصادامتیااز9/5،(26-35)امتیازمربوطبهکلساؤاالت

درصاد3/95،(13-93)درصدکم7/8،(26-17)خیلیکم

و(81-69)درصاااادزیاااااد1/33،(35-82)متوسااااط

.رابدستآوردناد(بهباال63)درصدامتیازخیلیزیاد3/29

دررابطهبانگارشبدی معنیکهتأثیرعواملموردبررسی

شااندرحادزیاادودانشجویاننسبتبهرشاتهتحصایلی

برايسهولتارزیابیوضعیتنگارش.خیلیزیادبودهاست

دانشجویانموردبررسی،نگرشدانشجویاندرزمینهرشته

(.2نمودار)شانارائهشدهاستتحصیلی

آیاشماتمایلبهانتتابمجادد"درزمینهای سالکه

درصد9/88"رشتهتحصیلیفعلیدرآزمونکنکوردارید؟

درصداظهارکردندکهدرصورت7/33پاسخمربتدادندو

شانراانتتابنتواهندشرکتمجدددرکنکوررشتهفعلی

دربی کسانیکاهتمایالباهانتتاابمجاددرشاته.کرد

درصداصاال 9/13شانرانداشتند،بهترتیبتحصیلیفعلی

درصاد3/26لیبهانتتابرشتهدیگريهمنداشاتند،تمای

درصااد7/28درصاادپزشااکی،7/28رشااتهدندانپزشااکی،

درصاادنیاازتمایاالبااهانتتااابسااایر3/19داروسااازيو

مهندسای،دبیاري،هناار،:هاايدانشاگاهیازقبیاالرشاته

روانشناسی،فیزیوتراپی،تغذیهوعلومآزمایشگاهیداشاتند

راساسآزماونآمااريکاايبهذکراستبالزم(.1جدول)

بااومییااا)اسااکوور،تنهاااباای نااوعسااکونتدانشااجویان

فراهمبودنشرایطادامهتحصیلنسبت"وسؤال(لیربومی

دارآمااريارتبااطمعنای(عامالچهاارم)هاابهسایررشته

براساسآزماونکااياساکوورو(.P=0.03)بدستآمد

رمتغیرهايتحصایلیوضریبهمبستگیپیرسونبی سای

باساؤاالت...(س ،جنسیتوضعیتتأهلو)فرديدانشجو

وعواملموردبررسیوامتیازاتسؤاالتارتباطآماريپیدا

تمایال"براساسآزمونکاياساکوور،بای متغییار.نشد

باوضعیت"داشت برايانتتابمجددرشتهفعلیتحصیلی

شاانونیازتحصیلیکلینگرشدانشجویاننسبتبهرشته

تکتاکساؤاالتمرباوطباهنگارشدانشاجویانارتبااط

(.9جدول)دارآماريبدستآمدمعنی

 بحث
آموزشوپرورشنیرويانسانییکیازارکانبنیادی و

مهاامدررشاادوتوسااعهاقتصااادي،اجتماااعی،فرهنگاایو

ریزيآموزشنیرويانسانیدرستاگربرنامه.سیاسیاست

هاقادرنتواهندتناسببانیازبهداشتیجامعهنباشد،آنوم

بودسطحسالمتجامعهراباهحاديبرساانندکاهماردم

بتوانندازنظراجتماعیواقتصاديزنادگیمولاديداشاته

درای راستاداشت انگیزهکافیبارايایا نیاروي.باشند

انسانیامريضرورياستوازآنجااکاهفرآینادیاادگیري

عیتغییردررفتاراستوبرايتغییرهررفتارينیاازباهنو

هاا،عالیاق،انگیزهکافیمیباشد؛الزماستکهبهنگارش

روحایو)استعدادها،تواناییوانگیزهفراگیرانتوجاهکارد

منديدانشجویانازرشتهنگرشورضایت(.2936همکاران

ظتحصیلیخود،عاملمؤثريدرجهتایجادانگیزهوحفا

(.2939فتااحیوهمکااران)ارتقايکیفیتآماوزشاسات

براساسنتایجمطالعاهحاضار،درزمیناهعالقاهباهرشاته

تمایلبهانتتابمجددرشتهتحصیلیفعلایدرتحصیلیو

درصد7/33درصدپاسخمربتدادندو9/88آزمونکنکور

اظهارکردندکهدرصورتشرکتمجادددرکنکاوررشاته

یعنایدرصادزیاادي.انتتاابنتواهنادکاردشانرافعلی

نسبتبهرشتهتحصیلیفعلیخاودابارازعالقاهنمودنادو

شانوبی عالقهدانشجویانبرايانتتابمجددرشتهفعلی

نگاارشکلاایبااهرشااتهتحصاایلیخااودرابطااهآماااري
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(.=552/5P)داريبدستآمدمعنی

نکااهدرباای دانشااجویا(2936فتاااحی)درمطالعااه

%9/73دندانپزشااکیانجااامشاادنتااایجنشاااندادکااه

يزیاادوشاانعالقاهدانشجویاننسبتبهرشتهتحصایلی

بی میزانرضایتمنديای دانشاجویان.بسیارزیادداشتند

کنندیاخیر؟ارتبااطواینکهبهانصرافرشتهفعلیفکرمی

و   P<58/5)دارمنفاایوضااعیفیبدسااتآماادمعناای

59/5-r= .)از%1/35نیاز(2933)يصامديدرمطالعاه

دانشجویانتمایلبهادامهتحصیلدرای رشتهراداشاتند،

در.لذاتفاوتاندکیدرنتایجدومطالعهقابلمشاهدهاست

يدیگريکهتوسطشاکیباییوهمکااراندربای مطالعه

دانشجویانرشتهپزشکیانجامشاد،نتاایجنشااندادکاه

ای رشتهعالقهزیاديبهرشاتهخاوددارنادودانشجویان

درمطالعاه.شانمربتاستهابهرشتهتحصیلینگرشآن

عمدتا شاملدانشجویانرشتهماماایی،)حاضردانشجویانی

کهتمایلباهانتتاابرشاتهدیگاري...(پرستاري،تغذیهو

هاییمانندبیشترگرایشبهانتتابرشته%(7/33)داشتند

کی،پزشااکی،داروسااازيودرصااديهاامهناارودندانپزشاا

ایروانایو)مهندسیداشتند،درمطالعهدیگريکهتوساط

دربی دانشجویاندومقطععلاومپایاهو(2932همکاران

بالینیپزشکیدانشگاهجهرمانجامشدمشاتصشادکاه

اعالمکردناددرصاورت%(2/83)ياکررافرادموردمطالعه

رشتهدیگريبجزرشتهپزشکیراشرکتمجدددرکنکور،

هااايانتتااابخواهناادکااردوتمایاالخااودرابااهرشااته

در.داروسازي،دندانپزشکی،مهندسیوهناراعاالمکردناد

هايکشورانجامشادهاساتاکررتحقیقاتیکهدردانشگاه

نتایجنشاندادندکاهدانشاجویانپزشاکیودندانپزشاکی

شاتندواذعااننگرشخاوبیباهرشاتهتحصایلیخاوددا

داشتندکهبااطالعوعالقهکافیرشاتهتحصایلیخاودرا

نحاوهنگارش(.2939فتااحیوهمکااران)انتتابنمودند

توانديخودمیدانشجویاندرطولتحصیلنسبتبهرشته

درایا .شاانباشادازعواملتأثیرگذاربرعملکردتحصیلی

هباررويکا(2973علیازادهاقادم)زمیناهنتاایجمطالعاه

دانشجویانرشتهمدیریتدانشگاهشهیدبهشتیانجامشاد

نشاندادکهبی نگرشدانشجویانباهرشاتهتحصایلیو

.دارآمااريوجاودداردهارابطهمعنایعملکردتحصیلیآن

نتایجمطالعاهحاضارنشااندادکاهازبای عوامالماورد

نبررسی،جایگاهاجتماعیرشتهتحصیلیومیازانتاأثیرآ

گیاريشتصایتونگارشدانشاجویان،بااالتری درشکل

امتیازرابهخوداختصاصدادهاستودانشجویانتأثیرای 

مطالعاات.اناددوعاملرابیشترازبقیهعواملتلقایکارده

دهادکاهموقعیاتاجتمااعیمناسابومتتلفینشانمی

هايمعنويمهمتری علتانتتاابرشاتهتحصایلیانگیزه

درمطالعاه.نشاجویانعلاومپزشاکیباودهاساتتوسطدا

نیزنتایجنشاندادکاهعوامال(2939فتاحیوهمکاران،)

جایگاااهاجتماااعی"و%(76)"امکااانخاادمتبااهجامعااه"

بیشتری تأثیررارضاایتازرشاته%(7/68)"مناسبرشته

درمطالعاه.تحصیلیدانشجویاندندانپزشکیداشتهاسات

دربای (2933نسبوهمکارانسنایی)دیگريکهتوسط

دانشجویانرشتهمدیریتخدماتبهداشتیدرماانیانجاام

ازدانشاجویان،ازتحصایلدر%6/31شد،مشتصشدکه

ای رشتهناراضیهستندوای بدی معنیاستکهنگرش

دانشاجویان%6/65.مربتیبهرشتهتحصیلیخودنداشتند

رضاایتداشاتندوازجایگاهاجتماعیرشتهخوداحسااس

ازاشااتغالپااسازتحصااایلاحساااسرضاااایت8/82%

فتااحیو)هاايمطالعاههااباایافتاهای یافتاه.کردندمی

کهدردانشگاهعلومپزشکیکرمانانجام(2939همکاران،

کهدربای (2933حاجیان،)درمطالعه.شدمتفاوتاست

شد،نیزنتاایجدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیبابلانجام

نشاندادکهاکرردانشجویانموردمطالعهرشتهخودراباا

کساب%(8/82)هااانگیزهانتتابکردهوهدفاکرریتآن

ای درحالیستکاه.موقعیتاجتماعیباالدرجامعهاست

اعالمکردندکهموقعیتاجتماعیدلتواهرا%(31)اکرریت

هانسابتازطرفینگرشاکرریتآن.بدستنتواهندآورد

در.بهسالورودنسبتبهرشته،تغییرمنفیداشاتهاسات

باای در(2933صاامدي)مطالعااهدیگااريکااهتوسااط

دانشجویانبهداشتمحیطدانشگاهعلاومپزشاکیهمادان

انجامشد،نتایجنشاندادکهدانشجویاننسابتباهرشاته

هااباهتحصیلیخودنگارشمربتایدارناداماانگارشآن

.يشغلیرشته،منفیاستآینده

 گيرينتيجه
ای مطالعاهومطالعااتمتتلاادرایا زمیناهنشاان

هااايمتعاادديدرنگاارشوزمینااهدهاادکااهعواماالماای

هاايمتتلااعلاومپزشاکینسابتباهدانشجویانرشاته

شانتأثیرگذاراست،اماباراسااسنتاایجيتحصیلیرشته

بدستآمدهازمطالعهحاضرعواملیمانندجایگاهاجتماعی

رشااتهومیاازانتأثیرگااذاريآندرشتصاایتونگاارش

هااباشادوآنمیدانشجویانبیشترموردتوجهدانشجویان

شاااندرایاا دوبعاادنگاارشنساابتبااهرشااتهتحصاایلی

البتهسایرعواملنیزدرنگرشدانشاجو.تريداشتندمربت

نسبتبهرشتهتحصیلیخاودتأثیرگاذاربودنادبااامتیااز

لذاباتوجهبهنتایجای مطالعهوساایرمطالعااتدر.کمتر

بهتردانشجویاندررسدبرايهدایتای زمینه،بهنظرمی

فراگیااريالزماسااتقباالودرزمااانتحصاایلمساایر
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هااباهرشاتهخاودونیازتقویتنگارشآنهاییبرایبرنامه

هاهايعلمیآنافزایشآگاهیبرايبکارگیريبهتردانسته

تاری اقادامدرایا زمیناهکااربردي.تدوی واجراگاردد

ناستچراکهدربی دانشجویا"روحیهکارآفرینی"تقویت

هانسبتبهرشتهای اقدامتأثیربسزاییدرارتقانگرشآن

شااانونیاازآیناادهشااغلیحاصاالازآنخواهاادتحصاایلی

.گذاشت

سپاسگزاري
آوريوسایلهازمعاوناتمحتارمتحقیقااتوفا بدی 

دانشگاهوکمیتهتحقیقاتدانشجوییباهخااطرتصاویبو

ونیااز(37S33)يارهتااأمی مالااایطاارمبااهشاام

دانشجویانیکهمارادراجارايطارمیااريدادناد،تشاکر

.نماییممی



نگرشدانشجویانبهرشتهتحصیلیخودبهتفکیکابعادمتتلا-2جدول

خيلي 

 كم

خيلي  زياد متوسط كم

 زياد

 (فراواني نسبي)دانشجويان نگرش                                                                             

 سؤاالت

 

 عوامل

8 88 8/81  8/83  7/9  ی رشته شماميزان تضمين امنيت شغلي در آينده 

ده
آين

با 
ه 

شت
 ر

ط
تبا

ار
ي

غل
 ش

ی
 

 سازی برای كسب درآمد و تضمين مالي در آينده ميزان زمينه 8/7 3/21 2/38 8/81 8

 تغييرات آينده ميزان همسويي رشته شما با 3/82 7/81 5/87 3/9 8/2

های كاری های دانشگاهي در افزايش سطح توانايي، عملكرد و مهارتميزان تأثيرآموزش 8/88 8/82 5/87 3/82 5/3

 ی شماآينده

 ميانگين   7/81 9/88 8/89 2/88 8/8

 ی اجتماعي  تأثير رشته تحصيلي و كاركرد آن در كسب موقعيت و وجه 8/28 5/87 9/29 9/3 3/2

جاي
ي

اع
تم

اج
ه 

گا
 

ته
رش

ي
صيل

تح
ی 

 

 

 ی تحصيلي طرز تلقي خانواده شما نسبت به ميزان ارزشمندی و جايگاه رشته 8/25 2/33 3/22 8/5 2/8

 ميزان توجه و احترام جامعه به رشته تحصيلي شما  8/87 3/23 3/83 7/85 3

 عه تأثير رشته تحصيلي شما در ارائه خدمت به جام 5/31 2/31 7/85 8/2 5/8

 ميانگين   5/23 3/87 3/25 3/7 7/2

 ميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي در افزايش دانش عمومي و تخصصي شما  8/89 9/31 5/23 8/3 9/1

ته
رش

ر 
اثي

ت
در

ي 
صيل

تح
ی 

 

ل
شك

ت
صي

شخ
ی 

ير
گ

 

جو
نش

دا
ش 

گر
و ن

 

 ی و رفتار شخصيميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي در تغييرات شخصيت، فرد 1/83 8/83 83 1/88 8/8

 ميزان تأثير محتوای رشته تحصيلي دربهبود پويايي، نشاط و اميدواری به آينده  8/9 5/27 7/83 2/21 5/1

 ميزان تأثير رشته تحصيلي در بهبود مسؤوليت پذيری و ارتباطات بين فردی  83 3/38 8/82 8/3 9/8

 ميانگين   1/83 9/87 1/88 8/88 2/3

 ها فراهم بودن شرايط ادامه تحصيل نسبت به ساير رشته 2/83 2/88 2/81 5/83 9/7

ن
 بي

در
ه 

شت
 ر

ت
عي

وق
م

 

ته
رش

ر 
ساي

 ها

 ها برای انتخاب آنتمايل شما به معرفي رشته خود به ديگران و تشويق آن 8/88 23 82 1/87 9/81

 تمايل شما برای تغيير رشته تحصيلي خود   9/81 5/87 5/87 1/28 8/82

 هاميزان فراهم بودن و تناسب امكانات آموزشي برای توسعه آموزش نسبت به ساير رشته 1/8 8/81 8/31 3/22 3/9

 ميانگين   15/81 7/28 82 8/89 8/85
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.یلیدیگريدارندکهتمایلبهانتتابمجددرشتهتحص

رشته تحصيلي که مجددا انتخاب خواهند 

 کرد

فراواني 

 (درصد)نسبي

 رشته تحصيلي فعلي دانشجویان

پرستاري،پزشکی،تغذیه،مامایی،علومآزمایشگاهی3/26دندانپزشکی

مامایی-تغذیه-پرستاري7/28پزشکی
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شانرابطهبی نگرشکلیدانشجویاننسبتبهرشتهتحصیلی-9جدول

هابرايانتتابمجددرشتهتحصیلیفعلیوتمایلآن
 نگرش  کلي به رشته  تحصيلي       

 

 يرمتغ

 

خيلي  زیاد متوسط کم خيلي کم

 زیاد

 
Sig 

 بله تمایل به انتخاب مجدد رشته فعلي

N=989 

9/39%  

5



9

3/28%



95

3/13%

225

8/67%

35

37%

 
 
 

P= 229/2  
 خير

N=948 

7/44%  

2

255%

26

1/33%

71

6/75%

89

8/91%

6

29%

 N=992 جمع

255%  

2

255%

23

255%

251

255%

269

255%

36

255%
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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. 

 

*Corresponding author: MSc student of Health Economics, Health Management and 

Economics Research Center, School of Health Management and Information Sciences, 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 
 

mailto:hnazari89@yahoo.com

