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    پزشكي  در رشته  تحصيل  وضعيته ب  پزشكي  دانشجويان نگرش

 
 

  نساج  طاهري  حسين, محمدرضا شريفي

 
 
  

   چكيده مقاله
   در مورد رشته  پزشكي  رشته  دانشجويان  نگرش.مقدمه

   كالن هاي ريزي  در برنامه  مؤثري  خود نقش تحصيلي
 در  صيل تح  به  نگرش  نوع تعيين.   خواهد داشت مملكتي

   ارتباط دادن  و سپس  دانشجويان  از ديدگاه پزشكي  رشته
هدف اين  افراد   دموگرافيك  با خصوصيات  نگرش نوع

  . استپژوهش بوده 
   سال ارديبهشتدر   مقطعي-  توصيفي پژوهشاين  .ها روش

 پرسشنامه توسط دانشجويان 380تعداد  .انجام شد 1378
براي    عبارت30   حاوي هر پرسشنامه. پزشكي تكميل شد

   بر اساس  نگرش  نمره  با تعيين.بود   نگرش نوعسنجش 
ه  ب  آزمون  كل  نمره ، ميانگين  ليكرت بندي   درجه مقياس
 ,نمرات اصلي پرسشنامه   ميانگين توجه به با  . آمد دست
  سپس.  گرديد  معيننگرش دانشجويان   بودن  يا منفي مثبت

،  طرفه  يك واريانس  آناليز  آماري هاي  از روش با استفاده
   نمره  مقايسه  به,  پيرسون  همبستگي  و ضريبt  آزمون
  . شد ، پرداخته  دموگرافيك خصوصيات   بر حسب نگرش
   نمره  از ميانگين  كه78/73   نگرش  نمره ميانگينبا  .نتايج
. تلقي گرديد   منفي دانشجويان   نگرش , كمتر بود  آزمونكل
   اختالف,  جنس حسب  بر  دانشجويان  نگرش  نمرات قايسهم

  نثؤ افراد م  نگرش نمرهبطوري كه   نشان داد  داري معني
  حسب  افراد بر  نگرش  نمره مقايسه. بيشتر از افراد مذكر بود

 ,  سن با افزايشداشت يعني   داري  معني اختالف  نيز سن
  افراد بر  نگرش  نمره مقايسه.  ه بود يافت  كاهش  نگرش نمره

                                                 
دانشگاه علوم پزشكي و , دانشكده پزشكي, گروه فيزيولوژي, محمدرضا شريفي  

  .اصفهان, درماني استان اصفهان-خدمات بهداشتي

بود   داري  معني  اختالفانگريب  , تحصيلي  مقطع حسب
  كاهش  نگرش  نمره , تحصيلي  سنوات  با افزايش كه بطوري
 و   تأهل  وضعيت  افراد بر حسب  نگرش  نمره مقايسه.  داشت
  .اشتدار ند  معني  اختالف  بودن  يا غير بومي بومي
دانشجويان , صل از اين پژوهشبا توجه به نتايج حا . بحث

رشته پزشكي نسبت به وضعيت تحصيلي خودشان نگرش 
اين نوع نگرش در دانشجويان دختر از  منفي داشتند ولي 

  .شدت كمتري برخوردار بود
,  رشته پزشكي , پزشكي  دانشجويان, نگرش. ي اصليها واژه

 .وضعيت تحصيلي
  
  

  مقدمه
  اندركاران  دست  كه  است م علو هاي  از شاخه  يكي  پزشكي علوم

   آحاد جامعه  سالمتي، حفظ و ارتقا  تأمين  مسؤول آن
   كه  از علم، هنر و تجربه  است اي  آميخته  پزشكي علم). 1(هستند

 كاره  از بروز بيماريها ب  و جلوگيري ، درمان در تشخيص
 با  ,كار در امر طبابته  ب  شروع  هنگام  پزشك يك). 2(رود مي
  اي  ويژه هاي ها و مسؤوليت  ارزش  داراي شود كه  روبرو مي اي هحرف
   صفات  بيان ,از طرفي. باشد ها مي  و حرفه  ساير مشاغل بين در

   به, پزشك  اما هر  است  آسان  پزشك  يك  براي  و مطلوب آل ايده
   مختص  صفاتي  داراي, ساير افراد  مثل , مستقل  انسان  يك عنوان

  سهولت   به  مطلوب  صفات  به  دستيابي , بنابراين. است خود به
   به ، علم مندي ، عالقه  دلسوزي : همچون صفاتي.   نيست ممكن
  حس  مستمر،  افراد، كارداني، متانت، مطالعه  انساني هويت

   يك  از خصوصيات,  اخالقي  واالي  صفات  و داشتن كنجكاوي
  پزشكي   رشته  دانشجويان رش نگ نحوه). 2(است  آل  ايده پزشك
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   بروز صفات  موجب, خود  تحصيلي  رشته  به  تحصيل در طول
  ).3(شد  آنها خواهد  تضعيف و يا موجبآنها   مذكور، تقويت

   روانشناسي  مفهوم  ممتازترين  عنوان  به  نگرش  مطالعه ,امروزه
 پيدا كرده   انساني  علوم هاي  در پژوهش اي  ويژه  جايگاه ,اجتماعي

، رفتار   در نگرش  كه  خاطر است  بدين  موضوع  اين اهميت  .است 
   آگاهي ,از طرفي. گيرد  تأثير قرار مي  افراد تحت اجتماعي
   و هم  اجتماعي  رفتارهاي بيني  پيش  براي  نگرش، هم ازچگونگي

  بديهي). 4(تواند مفيد باشد  مي  آن  از وقوع  تفسير پس براي
 افراد   نگرش  پزشكي، دانستن  حرفه  اهميت  به  با توجه كه است
   خاصي نيز از اهميتآن    و دانشجويان  حرفه  در اين شاغل

 .برخوردار است
  هاي  از دانشگاه  در بعضي  مطالعاتي  زمينه  در اين كنون تا

   دانشجويان نگرش   كه  مطالعهيك در .   است  گرفته دنيا صورت
  ، نگرش   قرار گرفته  آنها مورد بررسي  شغلي اينده به   نسبت پزشكي

   دانشجويان ي ديگر ةدر مطالع). 5( است  بوده  منفي دانشجويان
  ).6(ندا هبود   نگران  خود در آينده  نامناسب  مالي  تأمين  به نسبت

 , دختر  دانشجويان  كه  شده  ديگر مشخص  پژوهش در يك
ها را با   از بچه  نگهداري لهأ و مس مالي   مسايل دادند كه  مي  ترجيح

   روي  نيز كه  مطالعه در اين). 7( كنند  خود تقسيم شوهران
   صورت  پزشكي اصفهان علوم   دانشگاه  پزشكي  رشته دانشجويان

 خود مورد   تحصيلي  رشته  به  نسبت  دانشجويان  نگرش ,گرفت
   نوع  تحقيق، تعيين ين ا  از انجام هدف .فته است قرار گر ارزيابي
 و   دانشجويان  از ديدگاه  پزشكي  در رشته  تحصيل  به نگرش
 آنها   دموگرافيك خصوصيات  با  نگرش  نوع  ارتباط دادن سپس
  . است

  
 ها روش
بود كه در ارديبهشت سال   مقطعي- توصيفي   از نوع  مطالعه اين
 . انجام گرديد در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان1378

   تكميل دانشجويان   وسيله  به  كه بود  اي رسشنامهپ  ,ابزار پژوهش
 2  و دارايتدوين   اوليه  مطالعه  يك  بر اساس  پرسشنامه اين. گرديد مي

   يا دموگرافيك  فردي  خصوصيات شامل  آن اول  قسمت. دو ب قسمت
 30   شامل  دوم قسمت و  ... و   تحصيلي ، مقطع ، سن  جنس : شامل,افراد
 تهيه  ليكرت  درجه5   با مقياس  دانشجويان  نگرش  بررسي براي  سؤال
.  شد استفاده  محتوا يي از روا پرسشنامه, يي روا  تعيين براي. بود  شده
   از فرمول ها با استفاده  داده  از گردآوري قبل  پرسشنامه  دروني ثبات
برابر با   آلفا ضريب و  گرديد  محاسبه  اوليه  در مطالعه  كرونباخ آلفاي

88/0r=آلفا   ضريب, نيز  اطالعات گردآوري  از پس.  آمد دسته  ب 

  بيشترين   با احتساب تعداد نمونه.  بود84/0   معادل  گرديد كه محاسبه
 . آمد دسته  نفر ب400  معادل α=05/0 و=P 5/0  يعني, P حد

  , پرسشنامه  از تكميل  قبل.ود ب  طور تصادفي  به گيري  نمونه نحوه
ها و  بيمارستان ،  درس هاي  كالس  مثل , دانشجويان  اجتماعات در محل
   در مورد چگونگي  الزم  توضيحات , پرسشنامه  از توزيع ها و قبل خوابگاه
   علوم  تحصيلي ها از چهار مقطع نمونه. شد مي   ها داده  پرسشنامه تكميل

 پسر و   و از هر دو جنس  و كارورزي ، كارآمورزي پايه، فيزيوپاتولوژي
  .نددختر بود
   ناقص  پرسشنامه20  ها در مجموع  پرسشنامه آوري  از جمع پس

 قرار   و تحليل  مورد تجزيه پرسشنامه 380   گرديد و اطالعات حذف
  .گرفت

  ها صورت  پرسشنامه  امتيازبندي,  ليكرت  از مقياس با استفاده
صورت كامالً موافقم، موافقم، ه ها كه ب ه به نوع پاسخ با توج.گرفت

توانست از نمره   هر گزينه مي. بود, كامالً مخالفم ونظري ندارم، مخالفم
ه  امتيازها ب,هاي نگرش منفي  در موارد گزينه. را كسب نمايد1 تا 5

گرديد و هر دانشجو بر حسب نگرش خود  صورت معكوس محاسبه مي
. را كسب نمايد) حداكثر (150تا ) حداقل (30توانست از نمرات  مي

آمده و ميانگين صورت عددي در ه اي ب هاي مقياس رتبه داده, بنابراين
به . شد مي شاخصي براي ارزيابي نگرش ,ها كل امتيازات تمام گزينه
 و حداكثر 30 با توجه به نوع امتيازات حداقل ,منظور تعيين مرز نگرش

 به 90 امتيازات زير ,يد و بر اين اساس محاسبه گرد90 ميانگين ,150
 به عنوان نگرش مثبت در 90عنوان نگرش منفي و امتيازات بيش از 

 و سن ) سال7 (پزشكيرشته با توجه به طول دوره . نظر گرفته شد
تقسيم    گروه سني4هاي سني دانشجويان به   گروه,) سالگي18(شروع 
  : پسال، گروه 23 تا 21:  بگروه ، سال20 تا 18   : الفگروه. گرديد

  . در نظر گرفته شدو باالتر  سال 27  : ت و گروه سال 26 تا 24
و فرد   هر  براي  آمده  دست  به امتياز ،  مطالعه  كلي  هدف  به با توجه

 با  , جزيي  اهداف دستيابي به  برايو ها مشخص  نمونه   كل ميانگين
   با هم  مربوطه هاي گروهافراد در    نگرش  هر هدف، نمرات  به توجه

   يكطرفه ها از آناليز واريانس دادهبررسي   براي.  شد مقايسه
)ANOVA(،آزمون   tهمبستگي  ضريب براي تعيين همبستگي از و   

  .  شد استفاده SPSSو براي تجزيه و تحليل آنها از نرم افزار   پيرسون
  

  نتايج
 طور  د نظر را به مور هاي  نفر پرسشنامه380  , مطالعه در اين

,  نفر مرد180 و   نفر زن200 , تعداد  از اين. كردند  تكميل كامل
مشخصات دموگرافيك .  بودند  نفر متأهل82 نفر مجرد و 298
  .  است  گرديده  ارائه1    در جدول ها نمونه

 كه ميانگين كل نمرات دانشجويان نشان دادنتايج پژوهش 
 78/73±66/12ه پزشكي در رابطه با وضعيت تحصيل در رشت
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,  بنابراين. يا ميانگين كل پرسشنامه بود90كمتر از نمره بود كه 
. نگرش دانشجويان در مورد وضعيت تحصيل خود منفي است

 و انحراف معيار mode (70(مد , 74ميانه نگرش دانشجويان 
  . بوده است66/12

 صدك نمرات ,تر نگرش دانشجويان به منظور ارزيابي دقيق
 90 نتايج نشان داد كهانشجويان نيز محاسبه گرديد نگرش د

 درصد دانشجويان 95، و 90درصد دانشجويان نگرش كمتر از 
 درصد دانشجويان نمره نگرش كمتر از 99 و 100نگرش كمتر از 

 درصد دانشجويان نگرشي منفي 90, بنابراين.  داشته اند24/104
  .اند نسبت به وضعيت تحصيلي در رشته پزشكي داشته

به منظور تعيين ارتباط بين مشخصات دموگرافيك و نگرش 
انجام شد و نتايج  t و ANOVA هاي آماري  آزمون,دانشجويان

ميانگين نمرات . ه است ارائه گرديد2پژوهش در جدول 
دانشجويان دختر بيشتر از پسر و نگرش دانشجويان در دو جنس 

  .)=0124/0P(دار داشتند   با هم اختالف معنيزن و مرد
 توزيع فراواني مشخصات دموگرافيك دانشجويان پزشكي .1جدول 

  مورد مطالعه
  درصد  تعداد  مشخصات دموگرافيك

      جنس 
  6/52  200  زن
  4/47  180  مرد

      وضعيت تاهل
  5/21  82  متاهل
  4/78  298  مجرد

      نـس
  2/24  92   سال18- 20
  5/41  158   سال21- 23
  6/22  86   سال24- 26

  5/11  44  ال س27بزرگتر از 
      مقطع تحصيلي
  30  112  علوم پايه

  22  84  فيزيوپاتولوژي
  26  100  باليني
  22  84  اينترني

      وضعيت بومي بودن
  3/67  280  بومي

  3/26  100  غير بومي
  

هل نگرش مشابهي نسبت أدانشجويان مجرد با دانشجويان مت
دار  به وضعيت تحصيلي در رشته پزشكي داشته و اختالف معني

  .)=12/0P( بودن
 سالگي بيش از حد 18- 20ميانگين نمرات نگرش در سنين 
 اين , با افزايش سن اماميانگين كل نمرات دانشجويان بود

دار بين   آزمون آماري بيانگر اختالف معني.كم شدميانگين 
  .)=0036/0P(هاي مختلف سني بوده است  گروه

 ميانگين در مقاطع تحصيلي نيز نتايج نشان داد كه باالترين
در دانشجويان علوم پايه و كمترين ميانگين در دانشجويان مقطع 

 به تدريج , با باال رفتن مقطع تحصيلي,يعنيكارورزي بوده است 
بر اساس ,  بنابراين.از ميانگين نمرات نگرش كاسته شده است

 ميانگين نمرات اختالف ,مقطع تحصيلي دانشجويان پزشكي
  .)=0003/0P(داد  داري را نشان مي معني

تر ارتباط بين نگرش دانشجويان از  به منظور ارزيابي عميق
  .شدآزمون همبستگي پيرسون استفاده 

89/0r=- نشان داد كه بين نگرش دانشجويان و سن ارتباط 
 نشان داد كه بين -=96/0r و همچنين ردقوي منفي وجود دا

نگرش دانشجويان و مقطع تحصيلي ارتباط قوي منفي وجود 
  .رددا

 ميانگين نگرش آنها در دو ,از نظر شرايط زيستي دانشجويان
گروه بومي و غير بومي مورد مطالعه قرار گرفت و با اينكه 
ميانگين نمرات نگرش دانشجويان بومي بيشتر از غير بومي بود 
ولي اختالف نگرش بين دو گروه بومي و غير بومي از نظر آماري 

روه نگرش مشابهي  گو د,يعني .)=88/0p(دار نبود  معني
  .اند داشته

بطور كلي نگرش دانشجويان در مورد وضعيت تحصيل در 
رشته پزشكي منفي و اين نگرش با جنس، سن و مقطع تحصيلي 

هل و وضعيت بومي بودن أكه با وضعيت ت ارتباط داشت در حالي
  .ارتباط نداشت
 درصد دانشجويان 7/84هاي پژوهش نشان داد كه  ساير يافته

اند و  ودند كه رشته پزشكي را با عالقه انتخاب نمودهمعتقد ب
 درصد به ضعف آموزش در علوم باليني و فعاليتهاي علمي 1/53

 درصد دانشجويان به مناسب نبودن كيفيت 2/65. اشاره داشتند
 درصد 4/68اند و  ها معتقد بوده آموزش در دانشگاه و بيمارستان

لي از رشته پزشكي دانشجويان به برآورده نشدن انتظارات قب
 درصد افراد به پايين آمدن منزلت اجتماعي 8/46اشاره داشته و 

با اين . بخصوص پزشكان عمومي اشاره نموده بودند, پزشكان
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اند كه اگر قصد تعيين   درصد كماكان معتقد بوده8/57, حال
دوباره رشته پزشكي را انتخاب , رشته تحصيلي داشته باشند

علل نگرش منفي را )  درصد7/84(ا اكثريت آنه. نمايند مي
عالقگي به تحصيل رشته پزشكي ندانسته و از محتواي رشته  بي

  ). درصد86(اند  كامالً خشنود بوده
  

  بحث
   رشته  دانشجويان  نگرش  بررسي,  پژوهش  اين  از انجام هدف
  تحصيلي   رشته  به  نسبت  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه پزشكي

 از   با برخي  دانشجويان  نگرش  ارتباط نوع, كار  اين و بااستخود 
  , تحصيلي ، مقطع جنس ، سن:  آنها مانند  دموگرافيك خصوصيات

   شده  بررسي  بودن  يا غير بومي  بومي  و وضعيت  تأهل وضعيت
 .است

  و حرفه  شغلي اينده  به  نسبت  پزشكي در پژوهشي دانشجويان
 ).3( داشتند  منفي خود نگرش 

   نامناسب  مالي  در مورد تأمين  دانشجويان ,ديگر  در پژوهشي
هاي مطرح شده در مورد  در گزينه). 6( بودند  نگران آينده در

 از دانشجويان قابل توجه يه نظراتط نق, به رشته پزشكينگرش
   علمي هاي  و فعاليت  باليني  در علوم  آموزش ضعف : از جمله,است
  ).9و8(است   ديگران ايه  يافته  مشابه  كه

   خصوص پزشكان به,  پزشكان  اجتماعي  منزلت  آمدن ينيپا
   به  منفي تواند در نگرش  مي)8(  مانند ساير مطالعات, عمومي
   اشاره  افراد به آن  كه  از مسائلي يكي.  باشد  داشته  نقش تحصيل
 ها ان و بيمارست دانشگاه  در  آموزش  كيفيت  نبودن  مناسب,كردند

   شده  اشاره  آن  به  كرات  به نيز  ديگران  در مطالعات  كه ستا
  . )9و8(است

   تحصيل  به  نسبت  دانشجويان اكثريت   منفي  نگرش عليرغم
  انتخاب   را با عالقه  پزشكي  رشته آنها معتقد بودند كهاكثريت 

  مين نيز ه  است  شده  انجام  كه  ديگري  در مطالعه اند كه نموده
  ).10(خورد  مي  چشم  به لهأمس

در اين    تحصيل  به  نسبت  دانشجويان  نگرش ,همهاين با 
 اگر قصد  بودند كه افراد معتقداكثريت  اما  ,بوده  منفيمطالعه 
  دهند رشته  مي  ترجيح  باشند، دوباره  داشته يتحصيلرشته   تعيين
    مورد اشاره اين  به نديگرا   در مطالعات  كنند كه  را انتخاب پزشكي
 و در  قي تحق اين در  كه  آماري  به شايد با توجه.   است نشده

   نگرش  علل ، درصد زيادي)11(آمده دسته  ب  ديگران تحقيقات
   پزشكي  در رشته  تحصيل  به  شخصي  عالقه  را نبودن منفي

   كامال خشنود هستند اما مشكالتي  رشته دانند و از محتوي نمي
 در آنها  منفي   نگرش  هستند، باعث  با آنها مواجه  دانشجويان كه

 و  النومسؤرسد ضرورت دارد  مي نظره  ب,هر حاله ب.   است شده
   كردن  مرتفع مورد در , پزشكي آموزش اندكار در امر دست مديران

  . كنند  اقدام  مشكالت اين
  ارتباط نگرش،  كرد  مي  پيگيري تحقيق  اين  كه از ديگر اهدافي

 يا دموگرافيك   فردي خصوصياترشته پزشكي با    به افراد نسبت
 يا غير   و بومي  تأهل  تحصيلي، وضعيت مقطع ، ، سن جنس: مانند
   نمره  ميانگين  كه  شد  مشخص  تحقيق در اين .است   بودن بومي
 و  است) 21/68(بيشتر از افراد مذكر ) 64/73 (  افراد مؤنث نگرش

 الًاصو). 5( باشد  ديگران مي  مطالعات دار و مشابه  معني اختالف اين
   آقايان  عهده بهاً عمدت  خانواده  اقتصادي ليتو ما مسؤ در جامعه

   نسبت  اين ها در امور اجتماعي  بيشتر خانم  با شركت  البته است
   حساسيت تواند باعث  مي  مطلب اين.   است  گشته  متعادل كمي

 )5( باشد ها در امور اقتصادي  خانم ا ب در مقايسه  قايانبيشتر آ
 و   مادي  مسائل  دادند كه  مي  دختر ترجيح دانشجويانچنان كه 

 .)7( نمايند  خود تقسيم ها را با شوهران  از بچه  نگهداري لهأمس
  . تأثير قرار دهد  را تحت تواند نگرش  مي موضوع  اين

  هاي  در رشته  آقايان ها به خانم  پذيرش  نسبت با افزايش
   انطباق  طرح  شدن  و نيز پياده  عمومي  دوره به   نسبت تخصصي

 در   شركت  براي  بيشتري ها شانس  خانماً مسلم,ها در بيمارستان
 خواهند   بعد از آن  و نيز بازار كار مناسب تخصصي  هاي رشته
از . ثر باشد افراد مؤ تواند در نگرش  نيز مي  موضوع  اين.داشت
ها   در خانم  تأثير كمتريالًزا اصو  استرس  عوامل,ديگر  طرف
   نمره ، ميانگين  پژوهش در يك). 5( خواهد داشت  آقايان  به نسبت

در مردها )   از خانواده ، دوري ، مسكن  مادي مشكالت ( استرس
   مورد نيز در نگرش  اينالً احتما.)12(  است بوده ها بيشتر از زن

  .تواند مؤثر باشد ها مي نمخا
   سنوات  با افزايش  كه  است  آن  پژوهش  ديگر اين نتيجه
 يابد و  مي  سوق  منفي  سوي  افراد به ، نگرش  و سن تحصيلي
   و سني  تحصيلي  مختلف هاي  در گروه  نگرش  نمره  بين اختالف
 و  اميدعالقه و با   كه  اول  سال  دانشجويالًاصو. باشد دار مي معني

 است و كمتر   شده  بسيار وارد دانشگاه  و نيروي  وقت نيز با صرف
بيشتر با    كه  تدريج ، اما بهاست   پزشكي  رشته  درون درگير مسائل

تر   راحت,شود  آشنا مي  باليني  پزشكي، بيمار و طب دروس
 با , ضمن در.  كند  را درك  رشته  اين  درون تواند مسائل مي

   و برخورد با استرس  اطراف هاي  واقعيت  درك ن، ميزان س افزايش
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 بنا. مؤثر باشد  افراد تواند در نگرش  مي هم  آن شود كه بيشتر مي
  از نظر,  تحصيلي  سنوات  با افزايش ، دانشجويان شيبر پژوه
   به شوند و نسبت كارتر مي  در كار خود محافظه اقتصادي-  سياسي

  پزشكي  هاي  محدوديت  به تري بينانه قع با ديد وا  اول هاي سال
 قابل توجه است كه افزايش سن با ,از طرفي). 13(نگرند مي

  .افزايش مقطع تحصيلي خود به خود ارتباط دارد
  تري يني پا  سني  در مقاطع  كه  افرادي  گفت توان  مي همچنين

  قيهب  زيادتر از  از خانواده  مستقل را تا زندگي  خود  فاصله,هستند
 در   نحوي  به  كه  يا اجتماعي  اقتصادي  مسائل  به كمترنند و بي يم

  اختالف   باعث  و اينپردازند مي , دارد  دخالت كاريشان آينده
   باالتر شده  سني  افراد در مقاطع  به  در آنها نسبت  احتمالي نگرش
  . است

  نگرش و   تأهل وضعيت   بين داري  معني  رابطه , تحقيق ايندر
 نيز  اين). 5و3(  است  ديگران هاي  يافته  مشابه  نيامد كه دسته ب

  رازي.  باشد  دو گروه  در اين مسائل   مشترك  درك  علت تواند به مي
 حاضر افراد   در حال گيرند كه  را در نظر مي افراد مجرد مشكالتي

  دانشجو از  درك  قدرت باال رفتن. هستند  درگير  با آن متأهل
دارد   مي اين ، دانشجو را بر  و اجتماعي  اقتصادي  مختلف مسائل

   دور را پيش  چندان  نه ديد خود را وسيعتر كند و آينده   افق كه
 تصور  خود را مانند كسي, بنابراين.  نمايد  خود مجسم چشم
   اقتصادي  فاكتورهاي  كه  است  قرار گرفته در موقعيتي  كند كه مي

 آنها   گذر از ميان  و او بايد براي  كرده و را احاطه ا و اجتماعي
   مجرد همان  دانشجوي , ميان  در اين ودنديشبي  خاص تدبيري
  فرد  دارد كه  شغلي  خود از نظر آينده  رشته  به  را نسبت ديدي
 بر   نگرش  نمرات  بودن  نزديك  علتالً احتما  دارد و اين متأهل
  .شدبا  مي  تأهل  وضعيت حسب

 و   بومي  دو گروه  به  نسبت  مطالعهاين  افراد در  نگرش نمرات
  مطالعات  در با آن كه نداد  نشان داري  معني  اختالف ,يا غير بومي

 مورد  شايد در اين.   است  نشده  ارائه  مورد گزارشي  در اين ديگران
   بين  همفكري عامل,  افراد  درك  تأهل، قدرت نيز مانند وضعيت

   بودن  نزديك  عليرغم , تحصيل  در هنگام  كه فردي.  باشد دو گروه
 او  نگرش)   و اجتماعي اقتصادي(  موجود  باز مشكالت , خانواده به

  ا ب يندگ ز ممكن است,  است  كرده  منفي  تحصيل بهنسبت را 
   در رشته  با تحصيل  موجود در رابطه  معضالت در حل  را خانواده
  . ر نداندمؤث  پزشكي
   مشكالت  بايد متذكر شد كه,  در بحث گيري  نتيجه  عنوان به

   به  مشغول  دانشجويان  از سوي  كه  اجتماعي و اقتصادي، آموزشي

  نسبتآنها را   شود، نگرش  مي احساس   پزشكي  در رشته تحصيل
 و   معنوي  مزاياي  همه  عليرغم , پزشكي  در رشته  تحصيل به

 بر   است ولي   داده  سوق  منفي سوي   به , است  در آن  كه انساني
   از بين  كه  است  شده  مشخص,  شده  انجام  تحقيق اساس

   قبولي  هنوز درصد قابل, داشتند منفي   نگرش  كه دانشجوياني
اين رشته  مجدد   و انتخاب  تحصيل  ادامه  حاضر به) درصد8/57(

   به  نسبت  دانشجويان  اگر نگرش ههدكد   مي  نشان باشند و اين مي
   آن  به  عالقه  عدم  دليل  به , است  شده  منفي  رشته  در اين تحصيل
   با آن  دانشجو در تحصيل  كه  است متعددي   معضالت  بلكه, نيست

  افراد  به  نسبت, در افراد مذكر  نگرش  شدن منفي. دوش روبرو مي
 در   مهمي  نقش , مالي  تأمين عدم   كه  است  آن  نيز گوياي مؤنث
,  شد  گفته طور كه  همان, افراد مذكر رازي دارد   نگرش نوع

  نهمچني. كنند  مي  خانوادگي  زندگي  در قبال  مسؤوليت احساس
  مسائل  برخورد بيشتر با  دليل  به , تحصيلي  و مقطع  سن با افزايش
د، شو  روبرو مي جو با آن دانش  نحوي  به كه...   و ، اقتصادي آموزشي
  .كند  پيدا مي  سوق  منفي  سمت  به نگرش

 

  قدرداني
داند از كليه كساني كه در  نويسنده مقاله بر خود الزم مي

, اند بهتر شدن سطح كيفي اين مقاله و چاپ آن زحمت كشيده
بويژه سركار خانم سعيده شهابي و مينا توتونچي صميمانه تقدير 
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