
  
  

  دومشماره ، 1389، پاييز كادوسه
  فصلنامه علمي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

   دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
  
  
 

 

337

  
  123مقدمه

، درمـاني  -دف عمده از آموزش حرفـه هـاي بهداشـتي         ه
بنـابراين  . باشـد بهبود كيفي و كمي مراقبت از بيماران مـي    

شـود كـه    آموزش دانـشجويان بـه ايـن منظـور انجـام مـي            

                                                
زيستي دانـشكده پزشـكي دانـشگاه علـوم پزشـكي        استاديار آمار . 1

 اردبيل

كارشناس مسئول آموزش دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي . 2
  اردبيل

  دانشجوي كارشناسي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. 3

دانشجو پس از فراغت از تحصيل توانـايي و مهـارت الزم    
را در جهت انجام حرفه اي كه بـه او واگـذار شـده اسـت        

اي اطمينـان از مهـارت دانـشجويان و         لذا بـر  . كسب نمايد 
انگيزه و عالقه آنان براي ورود به رشـته مـورد نظـر خـود              

ــي ــوان    م ــا بت ــذيرد ت ــورت پ ــايي ص ــيابي ه ــستي ارزش باي
رفتارهاي مورد نظر را كه قرار است در آنان بوجـود آيـد             

هـاي حـاكم بـر    با توجـه بـه ارزش  . مورد سنجش قرار داد 
ينفـك آمـوزش در رشـته    اخالق و اعتقاد اجزا ال    ،  جامعه

دانشجويان و دانـش آموختگـان بـا     . )1(باشندهوشبري مي 
بـا بيمـاران    ،  هـا تاكيد بر عدالت اجتماعي و برابري انـسان       

  چكيده
ب مهارت دانشجويان با توجه به اهميت تاثير انتخاب رشته تحصيلي در آينده شغلي و براي اطمينان از كس  : و هدفزمينه

هايي صورت گيرد تا بتوان رفتارهاي مورد نظر را كه قرار بايستي ارزشيابي، و انگيزه و عالقه آنان براي ورود به رشته خود
بدين منظور اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي و عالقه دانشجويان . است در آنها به وجود آيد مورد سنجش قرار داد

  . رشته تحصيلي خود انجام گرديدهوشبري نسبت به 
 به 1388 مقطعي بر روي كل دانشجويان هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال -اين مطالعه توصيفي  : روش كار

بخـش اول مربـوط بـه اطالعـات     . اي شامل دو بخش بـود ابزار گرد آوري اطالعات پرسشنامه.  نفر انجام گرفت 62تعداد  
رشته هوشبري قبل از انتخـاب رشـته در    سواالت مربوط به آگاهي و عالقه پذيرفته شدگان در    دموگرافيك و بخش دوم     

  . تعداد و درصد استفاده شد، لوهاي آمار توصيفي به صورت جدبراي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص. كنكور بود
%) 74/17( نفر درحد زياد11، رحد متوسطد%) 32/40( نفر 25، در حد كم%) 7/38( نفر 24، قبل از انتخاب رشته : يافته ها

بـه اجبـار   %) 54/93(نفـر 58. نسبت به آينده شغلي رشته هوشبري آگاهي داشـتند  %) 22/3( نفر در حد خيلي زياد     2و  
رشته خود راضي و  ازدانشجويان از%) 29/61( نفر38. خودشان اين رشته را انتخاب كرده بودند  %) 45/6( نفر   4خانواده و   

از دانشجويان اعالم كرده بودند كه اگر دوباره كنكور دهند  %) 7/59( نفر 37. از رشته خود ناراضي بودند    ) %7/38( نفر   24
  . راضي نيستند براي بار دوم اين رشته را انتخاب كنند

. اكثر دانشجويان قبل از انتخاب رشته از رشته تحصيلي خود آگاهي نداشتند، با توجه به نتايج به دست آمده :نتيجه گيري
هـاي  دانشگاه در دوران تحصيالت قبل از دانشگاه مشاوره        هاي تحصيلي در  پيشنهاد مي شود جهت شناخت بهتر رشته      

هاي مربوطه ارايه گردد تا دانشجويان با شناخت و آگاهي قبلي و از روي عالقه رشته مورد نظر خود را الزم توسط سازمان
  . براي تحصيل انتخاب كنند

  هوشبري، رشته تحصيلي، عالقه، يآگاه:واژه هاي كليدي

  نسبت به رشته تحصيلي خود قه دانشجويان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيلميزان آگاهي و عال
 3راشين قهرماني، 3زينب فاتحي، 3مريم فاتحي، 3سولماز سعيدي، 2كاظم آخربين، 1فيروز اماني
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ارتباط مناسبي برقرار كـرده و بـا در نظـر داشـتن خواسـته        
ها و تالش در جهت حفظ و ارتقا سـالمتي و رسـاندن             آن
راي آنان بـر  ترين آسيب جسماني و عوارض دارويي ب      كم

ــاني    ــه خــدمات درم ــين شــده در ارائ اســاس وظــايف تعي
به هر حـال دانـشجويان جهـت       . مطلوب كمك مي نمايند   

بايــستي بـا آگــاهي  انجـام هرچـه بهتــر وظـايف فــوق مـي    
بيشتري رشته تحصيلي خود را انتخاب نموده تـا بـه دنبـال        

مندي بيشتري در آن ها ايجاد شود و اين آگاهي  آن عالقه 
شـاغلين ايـن   ، انند از منابع مختلف نظير خـانواده      را مي تو  

هاي خبري وغيره كسب نمايند و به دنبال اين رسانه، حرفه
هـدف نهـايي كـه همانـا حفـظ و ارتقـا          ،  آگاهي و عالقـه   

رغبـت   عالقه و . گرددباشد حاصل مي  سالمتي بيماران مي  
هــا در جهـت كــسب  بـه آمـوزش از ضــروري تـرين گـام    

دانـش انـدوزي   . )2(باشـد  مـي  موفقيت در زمينـه تحـصيل     
هاي امروزي مي باشد كـه روز بـه روز          جزو الينفك نسل  

كنـد كـه نـسبت بـه شـناخت رشـته            هر شخص سـعي مـي     
هايي را انجام دهـد ولـي نبـود دفـاتر        تحصيلي خود تالش  

ها و عدم شناخت دقيـق  مشاوره زياد در خيلي از شهرستان    
تي در  بعضي از رشته هاي دانشگاهي منجر به بروز مشكال        

آينده علمي و تحصيالت بخشي از دانشجويان مي گـردد          
نگراني و عدم اطمينان نـسبت بـه        ،  و باعث بروز نارضايتي   

نداشتن آگـاهي و عالقـه      . )3(آينده شغلي رشته مي گردد    
به رشته تحصيلي موجب به وجود آمدن عـدم تطـابق بـين       
آينده شغل افراد با نيازها و انتظارات مي گـردد و عواقـب      

ء ناشي از اين مـساله متوجـه نظـام آموزشـي و سيـستم             سو
لذا ارايه راهكارهاي موثر براي افزايش      . گرددسالمت مي 

رغبت دانشجويان به رشته تحصيلي موجب ارتقاي سيستم    
هـا و  بازدهي باالي نيروي انـساني در بيمارسـتان   ،  آموزشي

مراكز درماني و همچنين ارايه خـدمات بهينـه بـه بيمـاران            
ها و عالقه به رشته تحصيلي حس       شناخت رشته . گرددمي

مسئوليت پذيري باال را به همراه خواهد داشت و اين خود    
ارايي افـراد در ارايـه خـدمات    ـنيز منجر بـه بـاال رفـتن كـ         

ــي ــت  . )4-5( گــرددســامانه ســالمت م ــه اهمي ــا توجــه ب ب
موضوع آگاهي دانشجويان از رشته تحصيلي خود قبـل از      

نيز اهميت انتخاب رشـته تحـصيلي در        ورود به دانشگاه و     
انجام يك پژوهش در زمينه بررسي آگـاهي   ،  آينده شغلي 

ــه     ــوه ادام ــايف و نح ــرح وظ ــبري از ش ــشجويان هوش دان
رسيد و به منظـور تعيـين       تحصيل خود ضروري به نظر مي     

آگاهي و عالقه فعلي دانشجويان رشته هوشـبري از رشـته           
ان هوشبري پژوهش فوق بر روي دانشجوي   ،  تحصيلي خود 

  . دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شد
  

  مواد و روش ها
جامعـه  .  مقطعـي بـود    -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي      

مورد پژوهش كليه دانشجويان هوشبري پذيرفتـه شـده در        
دانـشجويان تـرم دوم    . دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بودند    

 تهو چهارم كارشناسي پيوسته و ترم اول كارشناسي ناپيوس        
ابـزار  .  نفر نمونه پژوهش را تشكيل دادنـد    62با تعداد كل    

ها پرسشنامه از قبل طراحي شده شامل دو      گرد آوري داده  
اي قسمت اطالعات دموگرافيك و سـواالت چنـد گزينـه        

آگاهي و عالقه دانشجويان بـود كـه         در خصوص سنجش  
، سنجش ميزان آگاهي و عالقه دانشجويان به صورت كم        

پس از تكميل   .  خيلي زياد صورت گرفت    زياد و ،  متوسط
داده هاي جمع آوري شده با ،  پرسشنامه توسط دانشجويان  

هاي آمار توصيفي به صـورت تعـداد و       استفاده از شاخص  
  . درصد در قالب جدول مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
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  يافته ها
 87ورودي  %) 39( نفـر    24از ميان دانشجويان مورد بررسي    

به اين سوال پاسـخ  %) 3( نفر2 و 88ورودي  %) 58( نفر 36و  
 20دانـشجويان مونـث و      %) 074/67( نفـر  42. نداده بودند 

در مقطـــع %) 79( نفــر 49. مــذكر بودنـــد %) 25/32( نفــر 
در مقطـع كارشناسـي   %) 21( نفـر 13كارشناسـي پيوسـته و   

 6از دانـشجويان مجـرد و       %) 7/88( نفـر  55. ناپيوسته بودند 
دانـشجويان شـاغل    %) 16( نفـر  10. متاهل بودند %) 7/9(نفر

 20-22بين  %) 3/40( نفر 25سن بيشتر دانشجويان با     . بودند
 23.  سـال بـود  21سال بود و ميانگين سني كل دانشجويان      

از دانشجويان قبل از انتخاب رشته با آشنا و         %) 09/37(نفر  
نفر با اسـاتيد و   2،  با دوستان نزديك  %) 51/14(نفر9،  فاميل

نيـز  %) 16/45( نفـر  28ه بودنـد و     دانشجويان مشورت كـرد   
از آينـده شـغلي ايـن    . خودشان انتخاب رشته كرده بودنـد     

در  %)32/40( نفـر  25،  در حـد كـم    %) 7/38( نفـر    24رشته  
%) 22/3(نفـر   2حد زيـاد و      در%) 74/17(نفر1،  حد متوسط 

نفـر  4،  از بين دانشجويان  . در حد خيلي زياد اطالع داشتند     
به اجبار خانواده اين رشـته    اعالم كرده بودند كه     %) 45/6(

ــدرا انتخــاب كــرده ــر 32 هوشــبريدر مــورد رشــته . ان  نف
در حد متوسـط و    %) 48/35( نفر22،  در حد كم  %) 62/51(
در حـال  . در حد زياد تحقيـق كـرده بودنـد       %) 9/12(نفر  8

در %) 45/56( نفـر  36، در حد كـم %) 51/14( نفر  9حاضر  
%) 06/8( نفر 5در حد زياد و     %) 96/20(نفر13،  حد متوسط 

ــتند و    ــه داش ــته عالق ــن رش ــه اي ــاد ب ــي زي ــد خيل  25در ح
اعالم كردند كه اگر بـراي بـار دوم كنكـور        %) 32/40(نفر

نفـر ايـن    %) 22/53(نفـر   33دهند ايـن رشـته را انتخـاب و          
بـه ايـن سـوال      %) 45/6( نفر 4رشته را انتخاب نمي كنند و       

  . پاسخ نداده بودند

قـدام بـه تحقيـق قبـل از        توزيع فراوانـي ميـزان ا      : 1جدول
  انتخاب رشته هوشبري در بين دانشجويان

اقدام به 
  تحقيق

  زياد  متوسط  كم
خيلي 

  زياد
  0  8  22  32  تعداد
  %0  13%  %35  %52  درصد

  
  بحث و نتيجه گيري 

با توجه به مطالعاتي كه در خصوص ميزان عالقه منـدي و       
انـد كـه سـنجش    هدآگـاهي دانـشجويان مختلـف نـشان دا    

 عالقــه دانــشجويان از رشــته تحــصيلي خــود از آگــاهي و
ــصوص دادن      ــه خ ــت و ب ــوردار اس ــااليي برخ ــت ب اهمي

هاي الزم در مورد رشته تحصيلي و ادامه تحـصيل          آگاهي
در رشته مربوطه موجبات عالقه دانشجويان را براي ادامـه          

نتايج ايـن   . تحصيل و موفقيت بيش تر فراهم خواهد كرد       
ن قبل از انتخـاب رشـته در   پژوهش نشان داد كه دانشجويا    

هـم چنـين در   . مورد اين رشـته كـم تحقيـق كـرده بودنـد      
مطالعات ديگري كه در خصوص همين مورد انجـام شـده     

هـم چنـين طبـق     . )6-7(نتايج مشابهي بدست آمده اسـت       
اين پژوهش مي توان اظهار داشـت كـه ميـزان آگـاهي و             
تحقيق قبل از انتخاب رشته در عالقـه منـدي هـاي بعـدي           

با توجه به نتايج بدست آمده اكثر دانـشجويان       . وثر است م
نسبت به انتخاب رشته خود آگاهي خوبي نداشته و تالش         
زيادي جهت كسب اطالعات در مـورد آن ننمـوده بودنـد     
در حالي كه افرادي كه جهت انتخـاب رشـته مبـادرت بـه       
مـشورت نمــوده بودنــد از آگـاهي بــيش تــري برخــوردار   

به اهميـت انتخـاب رشـته تحـصيلي در          لذا با توجه    . بودند
ندي دانـشجويان پيـشنهاد     ـلي و ميزان عالقـه مـ      ـآينده شغ 
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گردد در طول دوران تحصيل قبل از دانشگاه شـناخت         مي
و از  هـاي تحـصيلي پيـدا كننـد     بيش تري نسبت بـه رشـته      

هـاي مختلـف    نظرات افراد صاحب نظر و شاغل در رشـته        
سـت كـه تـدابيري      همچنين ضروري ا  . مند گردند نيز بهره 

اتخاذ شود كه نحوه جذب دانشجو در دانـشگاه مطـابق بـا        
نيازهاي فردي و اجتماعي و عالقـه افـراد باشـد و از هـدر          

ــتن ســرمايه  ــه     رف ــردي و جامع ــاي مــادي و معنــوي ف ه
  . جلوگيري شود

  

  منابع
ــسادات  -1 ــسيني فخرال ــرداد ، ميرح ــديان مه ــري ، مه اكب

 دانــشكده بررسـي آگــاهي دانـشجويان هوشـبري   . حـسين 
ــان از رشــته      ــكي كاش ــوم پزش ــشگاه عل ــكي دان پيراپزش

. قبل از انتخـاب آن در كنكـور سراسـري         ،  تحصيلي خود 
ــكي    ــوم پزش ــوزش در عل ــي آم ــه ايران ): 1(3، 1381 مجل

  . )ويژه نامه( 7پياپي
بررسـي  . عالمـت سـاز محمـد حـسين    ، احمدرضا نـصر  -2

هـاي  هاي انتخاب رشته داوطلبان ورود بـه دانـشگاه     مالك
ــدر   د ــصيالت پ ــاي تح ــسه آن برمبن ــي و مقاي ــته ، ولت رش

فصلنامه روانشناسي . تحصيلي و دفعات شركت در كنكور    
: صـفحات ، 2شـماره   ،  5دوره  ،  1386بهـار   ،  دانشگاه تبريز 

138-109 . 

علـوي مجـد    ،  صـديقه  اميرعلي اكبـري  ،  ارفعي كتايون -3
عالقه مندي به تحصيل در رشـته مامـايي و عوامـل       . حميد

دانــشگاه علــوم ، مجلــه دانــش و تندرســتي. نمــرتبط بــا آ
  . 1387بهار ، 1شماره ، 3دوره ، پزشكي شاهرود

مقايـسه  . دوست كام آيدا  ،  اميني ميترا ،  ايرواني كاميار  -4
نگرش دانـشجويان پزشـكي نـسبت بـه رشـته تحـصيلي و           

ــاليني در   ــده شــغلي خــود در دو مقطــع علــوم پايــه و ب آين
،  در علـوم پزشـكي    مجله ايراني آمـوزش   . دانشكده جهرم 

 . 21-22: صفحات ، 2شماره ، 2دوره ، 1381

5-Fardanesh H. Educational technology, 
16 ed. Tehran: Tehran University; 1383. 
persian . 

بررسي ميزان عالقه دانشجويان    .  محمود هاشمي حميد   -6
هاي دندانپزشكي شهر تهران به ادامه تحصيل در         دانشكده

پـاييز  ،  مجلـه دندانپزشـكي   . لـف تخصـصي   هاي مخت رشته
1380 ،13)2:(59-73 .  

تعيين ميزان آگاهي   . رسول قيصري،   علوي علي اصغر   -7
دانشجويان غير دندانپزشكي شاغل به تحصيل در شيراز از      

مجلــه دندانپزشــكي . هــاي تخصــصي دندانپزشــكيرشــته
-2( 3،  1381بهار و تابستان    ،  دانشگاه علوم پزشكي شيراز   

1:(37-49.   


