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نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت 
  به رشته تحصيلي و آينده شغلي

  
  مجيد محمدي، ٭تراش اصفهاني زاده، زهرا كاشي محمدتقي صمدي، جاويد تقي

  
  

  چكيده
كه نگراني در  ردد، بطوريگ آفرين درجامعه محسوب مي هاي علوم پزشكي، يكي از مسائل مشكل ان رشتهگآموخت افزايش دانش :مقدمه

اين مطالعه با هدف تعيين نگرش دانشجويان بهداشت محيط . شود مورد رشته تحصيلي و آينده شغلي در ميان اين دانشجويان ديده مي
  .نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در دانشگاه علوم پزشكي همدان اجرا گرديد

ه دانشجويان دوره روزانه شاغل به تحصيل در رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم  مقطعي، كلي-در اين تحقيق توصيفي :ها روش
 در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد با روش سرشماري وارد 1387-88سال اول سال تحصيلي  پزشكي همدان در نيم

 طيف ليكرت با مقياس سؤال 20 حاوي ،سوتاي آمريكا  استفاده از پرسشنامه دانشگاه مينه،ها روش گردآوري داده. )=115n( مطالعه شدند
 .ند قرار گرفت بررسي موردt-test و آزمون آماري SPSSافزار  ها با استفاده از نرم بود و داده

 2/11 و 6/56  پرسشنامه، ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود به ترتيب96از  :نتايج
  .دست آمده كمتر از نمره قابل قبول استه  به عنوان ميانگين نمره آزمون، نمره ب60گرفتن نمره  به دست آمد كه با در نظر

 فقدان كه نشانگر استتر از حد قابل قبول  ميانگين نمرات نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود پايين :گيري نتيجه
 اكثر دانشجويان نگرش قابل قبولي نسبت به رشته تحصيلي  در حالي كهباشد غلي در بين دانشجويان مينگرش مطلوب نسبت به آينده ش

هاي تحصيلي  آموزان با رشته تر دانش  توزيع مناسب نيروي انساني، آشنايي كامل،تعديل ظرفيت پذيرش دانشجويان. خود داشتند
  .تواند در بهبود نگرش آنها مفيد واقع شود ي از دانشجويان ميهاي مال دانشگاهي قبل از شركت در آزمون سراسري و حمايت

  

  . دانشجويان، آينده شغلي، رشته تحصيلي، بهداشت محيط،نگرش :يكليدهاي  واژه
  .336 تا 331 ):4(9؛ 1388 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

 ايران مربوط به در بيكاري  نرخ درصد20 حدود

 ايجاد سرخوردگي). 1(باشد  ميها هدانشگا تگانآموخ دانش
                                                 

دانشجوي كارشناسي ارشد بهداشت (تراش اصفهاني  زهرا كاشي :نويسنده مسؤول *
، همدان، دانشگاه علوم پزشكي بهداشتدانشكده ، 4171صندوق پستي ، )محيط
  kashitarash@umsha.ac.ir .همدان

؛ )samadi@umsha.ac.ir(دكتر محمدتقي صمدي، استاديار دانشكده بهداشت 
 و مجيد محمدي، ؛)javeed_t@yahoo.com(زاده،  جاويد تقي

)m_mohammadi@yahoo.com ( كارشناسان بهداشت محيط دانشكده
  .بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان

 اصالح شده و 10/4/88يده، در تاريخ  به دفتر مجله رس26/12/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است26/6/88در تاريخ 

 آموختگان دانش در شغلي امنيت عدم بروز احساس و

 و بكارگيري آنها در  كه،درماني و بهداشتي يها هرشت
 برخوردار اي ويژه اهميت از متخصص نيروهاي وجود

 و مادي يها هسرماي رفتن هدر به تواند منجر مي ،است
 يكي عنوان به محيط شتبهدا رشته. شود كشور معنوي

 شاهد اخير يها لسا در، بهداشتي ي علومها هشاخ از

  .)1(است بوده دانشجو پذيرش تعداد رويه بي افزايش
 بهداشت وزارت پزشكيآموزش  توسعه مركز آمارهاي

 ظرفيت 1387-88 تحصيلي سال در كه دهد مي نشان
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 مقطع در محيط بهداشت رشته در دانشجو پذيرش

 نفر 58 و 1020 به ترتيب ارشد رشناسيكا و كارشناسي

 اي مالحظه قابل رشد ،قبل هاي سال با مقايسه در بوده كه

  ).2(يافته است
 جامعه يك در نياز حد از بيش تخصص يك كه هنگامي

 آموختگان دانش درآمد كاهش باشد، موجب داشته وجود

 آن در كار و تحصيل براي تمايل تدريجد و به شو مي
-دانش نفر 578يك مطالعه روي . بديا مي كاهش رشته

 نشان هاي بهداشتي دانشكده بهداشت اصفهان آموخته رشته 
كار   از آنان در زمان مطالعه بي درصد28داد كه حدود 

 همچنين نتايج مطالعه بر روي نگرش دانشجويان). 3(اند بوده
رشته پزشكي دانشگاه اصفهان نسبت به رشته تحصيلي 

 از نگرش منفي اين دانشجويان شان، حاكي و آينده شغلي
  ).4(نسبت به آينده شغلي خود بوده است

 الزم امري كارآمد، و مفيد اشتغال براي شغلي انگيزش
 شغل به عالقمند، فرد اگر. گردد مي محسوب ضروري و

 ممكن غير حتي و آور ماللت نباشد، ادامه اشتغال خود
 و شغلي انگيزش بين توان جهت مي بدين. بود خواهد

نگرش مثبت . گرفت نظر در متقابلي رابطه شغلي وفقيتم
نسبت به آينده شغلي، انگيزش شغلي را به همراه خواهد 

. )4(داشت كه آن نيز موجب موفقيت شغلي خواهد گرديد
اي مختص به   نگراني از آينده شغلي، مقوله،با اين حال

 اي در دانشگاه مينه سوتا آمريكا، در مطالعه. كشور ما نيست
ر دانشجويان پزشكي در مورد افت موقعيت و درآمد اكث

در انگليس نيز، اكثر پزشكان ). 5(اند پزشكي نگران بوده
و ) 6(اند عمومي از آينده شغلي خود اطمينان كافي نداشته

 دانشجويان پزشكي معتقد بودند كه درصد 60در فرانسه، 
  ).7(نيروي پزشكي بيش از ميزان مورد نياز جامعه است

 به توجه و علمي ريزي برنامه بدون انشجود پذيرش
- سر احساس صورت به، در جامعه شغلي يها تظرفي

 ان جوناگآموخت دانش در انگيزش شغلي عدم و خوردگي
انجام مطالعات ملي و  است بديهي .نمود خواهد بروز
 به دانشجويان نگرش  آگاهي از چگونگيبراياي  منطقه

 بيني رفتارهاي پيشبراي  خود تحصيلي رشته و شغلي آينده
د توان مي براي تفسير پس از وقوع آن چنيناجتماعي و هم

اختيار  اي كه اطالعات الزم را در به گونه مفيد باشد
ي گزينشي ها هوالن قرار دهد تا با بازنگري در برنامؤمس

با توجه .  نمايندايجادانگيزش شغلي را ، و آموزشي كشور
در زمينه  كنوني هلعاي مشابه مطا  مطالعهمشاهدهبه عدم 

 افزوده مي رشته بهداشت محيط، بر اهميت انجام اين تحقيق
تعيين نگرش دانشجويان ، هدف از انجام اين مطالعه. شود

رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت 
  .به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود بود

  
  ها روش

گرش  مقطعي بوده كه در آن ن-اين مطالعه، توصيفي
دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي 

 نسبت به 1387-88سال اول سال تحصيلي  نيم همدان در
آينده شغلي و رشته تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته 

 كل دانشجويان روزانه رشته بهداشت محيط دانشگاه. است
كارشناسي و ، علوم پزشكي همدان در سه مقطع كارداني

به عنوان جامعه آماري مورد )  نفر115 (كارشناسي ارشد
 كليه اين افراد ،مطالعه قرار گرفتند كه به روش سرشماري

  .مطالعه وارد گرديدند در
پرسشنامه پس از برگزاري جلسات توجيهي به افراد 

هاي صورت   با پيگيري،نهايت مذكور ارائه گرديد و در
ابزار .  داده شدبرگشت پرسشنامه تكميل و 96 ،گرفته

 پژوهش، پرسشنامه رضايتمندى مورد استفاده در دانشگاه
سوتا آمريكا بود كه توسط پژوهشگران اين مطالعه  مينه

ترجمه شد و به تأييد رسيد و شامل دو بخش اطالعات 
فردي و سؤاالت نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط 

)  سؤال20(نسبت به آينده شغلي و رشته تحصيلي 
  .ياس ليكرت مورد سنجش قرارگرفتسؤاالت با مق). 5(دوب

پرسشنامه قبل از توزيع در اختيار متخصصان رشته 
 قرار گرفت و از حيث روايي صوري و محتوا، مربوطه

پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از فرمول . تأييد گرديد
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براي هر . دست آمده ب) α=836/0(ضريب آلفاي كرونباخ 
ز كامالً مخالفم تا گزينه بر حسب نوع پاسخ، به ترتيب ا

نظر گرفته شد و نمره   درپنج تا يك موافقم، نمره  كامالً
. دو نمره انتخاب گرديداين ها در محدوده بين  ساير پاسخ

 100 گرايش و نمره كمينه  نشانه20بر اين اساس، نمره 
گرايش مثبت به آينده شغلي محسوب بيشينه بيانگر 
جويان نسبت براي ارزيابي وضعيت نگرش دانش. گرديد

به رشته تحصيلي نيز، ميانگين نمرات دانشجويان با 
 مقايسه گرديد و نمرات ، بوده60 كه نمره ،ميانگين آزمون

 به عنوان نگرش منفي و نمرات بيشتر از آن به 60كمتر از 
سؤاالت مربوط به  .عنوان نگرش مثبت در نظر گرفته شد

 هاي آزمونبا رشته تحصيلي به صورت توزيع فراواني 
توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و براي آماري 

 از آزمون مؤنث و مذكرمقايسه ميانگين نمرات دو جنس 
t-test افزار  و نرمSPSS-16 شد استفاده.  

  
  نتايج
 5/83(  پرسشنامه96،  شده پرسشنامه توزيع115از 
- از مجموع افراد شركت. تكميل و ارجاع داده شد) درصد

)  درصد2/55( نفر 53مرد و )  درصد8/44(  نفر43، كننده 
در مقطع )  درصد2/30( نفر 29، همچنين. زن بودند
 6مقطع كارشناسي و  در)  درصد5/63( نفر 61، كارداني

مقطع كارشناسي ارشد مشغول به  در)  درصد2/6(نفر 
شاغل در )  درصد4/9( نفر 9 ،در مجموع  وندتحصيل بود

غير شاغل )  درصد6/90( نفر 87حيطه بهداشت محيط و 
ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان . دندبو

محاسبه  2/11 و 6/56 به آينده شغلي خود به ترتيب
 ميانگين نمره افراد ،60با توجه به ميانگين نمره آزمون. گرديد

. باشد مي مورد مطالعه از ميانگين نمره قابل قبول آزمون كمتر
شجويان به آينده شغلي برابر همچنين حداقل نمره نگرش دان

  . به دست آمد89 و حداكثر 34
 بررسي ارتباط جنسيت دانشجويان بهداشت محيط با

مشخص ساخت كه ، نگرش دانشجو نسبت به آينده شغلي

 ميانگين و انحراف معيار نگرش به آينده شغلي دانشجويان
 و در دانشجويان مؤنث4/10 و 6/54مذكر به ترتيب برابر 

 t-testكه با توجه به آزمون   بوده7/11 و 2/58برابر 
 مشاهده داري بين نگرش دانشجو در دو جنس تفاوت معني

 از دانشجويان در پاسخ به  درصد92/72ضمناً ، نگرديد
نظر » باشم من از رشته خود راضي مي«اين سؤال كه 

 دانشجويان نيز مايل به  درصد21/80 و اند تهموافق داش
 اين ، كه در مجموعاند دهته بوادامه تحصيل در اين رش

نتايج حكايت از نگرش مثبت اكثر دانشجويان بهداشت 
ي ها هيافت ساير. ردمحيط نسبت به رشته تحصيلي خود دا

  .ارائه گرديده استيك مهم اين تحقيق در جدول 
  

  بحث
 نگرش دانشجويان رشته بهداشت ،در اين مطالعه

د مورد نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خو محيط
تواند  عالقه به رشته انتخابي مي. بررسي قرار گرفت

موجب پيشرفت و ارتقاي علمي دانشجويان و يا برعكس 
منجر به دلزدگي و نااميدي و خستگي از ادامه تحصيل 

 نشان داد كه ميانگين نمرات نگرش افراد ها هيافت). 8(گردد
تر از حد  مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود پايين

نگرش ،  اكثر دانشجويان، يعني،ابل قبول بوده استق
نتايج اين . اند تهمطلوبي نسبت به آينده شغلي خود نداش

مطالعه روي . مطالعه با نتايج مطالعات ديگر مشابهت دارد
دانشجويان پزشكي دانشگاه جهرم در دو مقطع علوم پايه 
و باليني نشان داد كه اكثر دانشجويان نسبت به آينده 

كه اعالم  يبطورخود نگران و مضطرب هستند شغلي 
 ،كرده بودند در صورت امكان شركت مجدد در كنكور

). 9(ند كرده ديگر بجز پزشكي را انتخاب خوااي رشته
همچنين يك مطالعه در دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 درصد دانشجويان رشته پزشكي داراي 55 كه نشان داد
). 10(ندباش مي نظر منفي نسبت به آينده شغلي خود

نشان داد كه اكثر پزشكان نيز  در انگليس اي لعهمطا
  ).6(باشند عمومي از آينده شغلي خود مطمئن نمي
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 توزيع فراواني نگرش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به رشته تحصيلي و :1جدول 
 آينده شغلي

  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  مموافق  كامالً موافقم  سؤاالت
  رشته تحصيلي

اين رشته را انتخاب كردم زيرا نمرات من فقط اجازه پذيرش 
  داد در اين رشته را مي

)54/13(%13  )96/23(%23  )92/22(%22  )08/27(%26  )5/12%(12  

  2%)08/2(  15%)63/15(  13%)54/13(  50%)08/52(  16%)67/16(  من از انتخاب اين رشته راضي هستم
اهداف دروس ارائه شده با نيازهاي فردي و انتظارات 

  استدانشجويان متناسب 
)08/2(%2  )83/20(%20  )58/14(%14  )97/48(%47  )54/13(%13  

من پس از تحصيل در اين رشته عالقه بيشتري نسبت به 
  ام پيدا كردم رشته

)25(%24  )92/47(%46  )5/12%(12  )46/11%(11  )12/3(%3  

ن رشته من در مقاطع باالتر ارزش بيشتري پيدا به نظر م
  كند مي

)08/52(%50  )38/34(%33  )12/3(%3  )25/6%(6  )17/4(%4  

ها نظر مناسبي نسبت به  به نظر من دانشجويان ديگر رشته
  ام دارند رشته

)17/4(%4  )71/17(%17  )67/16%(16  )66/41(%40  )79/19(%19  

كنم نسبت به اين  اي كه در آن زندگي مي به نظر من جامعه
  رشته ديد مثبتي دارند

)21/5(%5  )96/23%(23  )5/12%(12  )5/37(%36  )83/20(%20  

  آينده شغلي
اساتيد اين رشته باعث ترغيب دانشجويان براي پيدا كردن 

  شوند شغل مناسب مي
)25/6%(6  )25/31(%30  )83/20(%20  )21/30(%29  )46/11%(11  

  7%)29/7(  19%)79/19(  27%)13/28(  37%)54/38(  6)%25/6(  باشد در اين رشته مناسب ميبه نظر من مزاياي حقوقي اشتغال 
  15%)63/15(  23%)38/34(  21%)86/21(  17%)71/17(  10%)42/10(  من نسبت به بازار كار در اين رشته نگراني ندارم

بهتر از تر  به نظر من وضعيت اشتغال براي مقاطع پايين
  دباش مي مقاطع باالتر

4)58/14(%4  )63/40(%39  )5/12%(12  )08/27(%26  )21/5(%5  

  2%)08/2(  16)%67/16(  11)%46/11(  41%)71/42(  26%)08/27(  من كار كردن در زمينه بهداشت محيط را دوست دارم
  

 به نسبت پزشكي دانشجويان منفي نگرش توجيه در
شناسي بلو  ظريات جامعه ناز توان مي خود شغلي آينده

)Blue (كرد استفاده)بر اساس نظريه بلو، دو گروه ). 11
 گروه اول خصوصيات: عوامل در انتخاب شغل دخالت دارند

گروه دوم، فردي از قبيل عوامل بيولوژيك و رواني و 
 عوامل، اين از. گيرد مي بر در موقعيت اقتصادي و اجتماعي را

تحرك  اجتماعي، امكان منافع جغرافيايي، توان موقعيت مي
 برد كه نام را كار بازار و فرهنگي شرايط ارتقايو  شغلي
 انتخاب در تر حساس و تر مهم نقش دوم، گروه عوامل
 به علت پذيرش ،شرايط كنوني جامعه ما در. دارند شغل
 رويه دانشجو در رشته بهداشت محيط، بخصوص عوامل بي

مربوط به گروه دوم، بطور قابل توجهي تحت تأثير قرار 
كه نگرش دانشجويان بهداشت محيط به آينده گرفته به نحوي 

  ).11و4( قرار داده استمورد ترديدشغلي خود را بشدت 
 نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط ،در اين مطالعه

 شان دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به رشته تحصيلي
، مثبت بود كه تنوع مطالب در رشته بهداشت محيط

دارا بودن شرايط ، شتهي آموزشي مناسب اين رها هجاذب
از ). 3و1(دباش مين آاز علل ، امكان ادامه تحصيل، ترقي

توان به بررسي نظرات كليه  نقاط قوت اين تحقيق مي
كارشناسي و كارشناسي ، دانشجويان مقاطع كارداني

ارشد رشته بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي 
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 حاصل  تعميم نتايجبراي، با اين وجود. همدان اشاره نمود
از اين پژوهش به كل دانشجويان شاغل به تحصيل در 

نياز به انجام ، ي كشور در رشته مورد نظرها هدانشگا
همچنين . باشد  ميها همطالعات تكميلي در ساير دانشگا

 هاي علوم بهداشتي بررسي نگرش دانشجويان ساير رشته
 فراهم براينسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي 

  وتواند در انجام بازنگري ها مي قايسه نگرشساختن امكان م
ولين ؤپذيرش دانشجو توسط مس برايريزي الزم  برنامه

  .دباش و راهگشا مؤثرذيربط 
  
  

  گيري نتيجه
 دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي
همدان نسبت به رشته تحصيلي خود داراي نگرش مثبت 

دانشجويان اين  همچنين وجود نگرش منفي در. ندباش مي
ييد قرار أنسبت به آينده شغلي نيز در اين تحقيق مورد ت

 ولين امر به ايجاد شرايط مناسبؤتر مس توجه جدي. گرفت
آموختگان اين رشته و بوجود آوردن   اشتغال دانشبراي

هاي الزم به داوطلبان  بازار كار جديد و نيز ارائه آگاهي
ضعيت ها در خصوص و هاي ورودي دانشگاه آزمون

تواند ديدگاه  هاي مختلف مي بازار كار و اشتغال در رشته
  .دانشجويان را در مورد آينده شغلي بهبود بخشد
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Evaluating Environmental Health Students' Attitudes toward their 
Discipline and Future Career in Hamedan University of Medical 

Sciences in 2008 
 

Samadi M, Taghizadeh J, Kashitarash Esfahani Z, Mohammadi M. 
 

Abstract 
 
Introduction: The raise of medical sciences graduates is counted to be on of the problems in public, as 
concern about the discipline and future career is evidently seen in students. This study was performed with 
the aim of determining environmental health students' attitude toward their discipline and future career 
carried out in Hamedan University of Medical Sciences in 2008. 
Methods: All environmental health students of Hamedan University of Medical Sciences studying morning 
courses of first semester of academic year 2008-2009 in associate, BS, and MS degrees were entered into 
this descriptive cross sectional study through census (n=115). The data gathering tool was Minnesota 
University questionnaire including 20 questions based on Likert scale. Data was analyzed by SPSS software 
using statistical t-test. 
Results: Mean and standard deviation of students' attitude toward their future career attained to be 56.6 and 
11.2 respectively out of 96 questionnaires. Regarding the score of 60 as the mean score of the test, the 
attained mean score is lower than expected. 
Conclusion: The mean score for attitude of population under investigation toward their future career was 
lower than acceptable level which demonstrates lack of desirable attitude toward future career among 
students. It is while they have an acceptable attitude toward their discipline. Adjusting the number of 
students accepted, proper distribution of human resources, informing students about university disciplines 
before they take the entrance examination, and supporting the students financially may prove helpful in 
improving their attitudes. 
 
Keywords: Attitude, Environmental health, Discipline, Future career, Students. 
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