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تازه وارد دانشگاه  يپرستار انيعوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجو
  كرمان يعلوم پزشك
  

  *پور محدثه محسن، يفريبا برهان ،زاده عباس عباس
  

 

  چكيده
 نيا. حرفه كمك كند نيورود به ا يها زهيانگ تيدر شناخت و تقو تواند مي يعوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستار يبررس: مقدمه

كرمان انجام  يدانشگاه علوم پزشك يتازه وارد پرستار انيدر دانشجو يعوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستار تعيينمطالعه با هدف 
  .شده است
كرمان  يدانشگاه علوم پزشك يتازه وارد پرستار انيدانشجو هيكل يبا روش سرشمار ،يمقطع يفيمطالعه توص نيدر ا: ها روش

 يت ي آماريها ها با استفاده از آزمون داده. اطالعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بودآوري  جمعابزار . شدندوارد مطالعه ) نفر 82(
  .گرفت قرار ليو تحل هيمورد تجز ي مكررها داده رايو آناليز واريانس ب مستقل، تي زوج،

و  »عالقه به كمك به مردم«، يدر انتخاب رشته پرستار املعاز نظر دانشجويان شركت كننده در پژوهش، موثرترين : نتايج
علت در انتخاب  موثرتريناي،  و حرفه يعوامل فرد. بود »ليقبل از اشتغال به تحص يتجربه كارِ درمان«مربوط به تاثير  نيكمتر

در ) درصد 33/62( اي حرفهو ) درصد 38( يطي، مح)درصد 67/61( يعوامل فرد طهيسه ح ريتأث سهيمقا. شدند انيب يرشته پرستار
  ).P>001/0(نشان داد  معنادار يتفاوت آمار انيانتخاب رشته دانشجو

نشان  ،يطيعوامل مح كمتر ريبا تاث سهيدر انتخاب رشته در مقا اي و حرفه يبه عوامل فرد انيدانشجو كسانيتوجه : گيري نتيجه
ي حرفه را ها خود و ويژگي قيعال ،باشند) نا به جا( يرونيعوامل ب رياز آنكه تحت تاث شياز آن دارد كه داوطلبان در انتخاب رشته ب

به  زهيمند و با انگ عالقه انيورود دانشجو توان ميعوامل،  نيبا اصالح ا دهد مينشان  اي عوامل حرفه اديز ريتاث. اند مبنا قرار داده
  .داد شيحرفه را افزا نيا

  
  ، هدايت تحصيلي، انگيزش تحصيليرشته، پرستاريانتخاب : هاي كليدي واژه

  608تا  600 ):6(11؛ 1390آذر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  
   

  
                                                 

و  يدانشكده پرستار ، گروه پرستاري،)يمرب( پور محدثه محسن :نويسنده مسؤول *
. ، سبزوار، ايرانسبزوار يدانشگاه علوم پزشك ،يماماي

mohsenpour_m81@yahoo.com 
، فيزيولوژيپرستاري داخلي جراحي و مركز تحقيقات گروه  ،)دانشيار( زاده دكتر عباس عباس

 .، ايرانكرمان،كرمان يدانشگاه علوم پزشك ده پرستاري و مامايي،دانشك
)aabaszadeh@hotmail.com(يفريبا برهان دكتر؛ )گروه پرستاري  ،)استاديار

. ، ايرانكرمان، كرمان يدانشگاه علوم پزشك ، دانشكده پرستاري و مامايي،بزرگساالن
)faribaborhani@msn.com( 

   25/7/90: پذيرشتاريخ  ،23/7/90: ، تاريخ اصالح29/10/89 :مقاله دريافت  تاريخ

  مقدمه
 يها آگاهانه اطالعات در مورد رشته يجستجو
از  تيدر رضا تواند ميقبل از انتخاب رشته  يدانشگاه

بگذارد و از طرف  ريتأث انيدانشجو تيو موفق ليتحص
آنها  يليتعهد به حرفه مرتبط با رشته تحص نهيزم گريد

 ).1(خواهند كرد، فراهم كند ارياخت ندهيرا كه در آ
هستند كه  يعوامل رشتهعوامل مؤثر بر انتخاب 

كه منجر به انتخاب  كنند مي جاديحرفه ا كياز  يريتصو
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عوامل مؤثر بر  يبررس. شوند يآن شغل توسط افراد م
 تيدر شناخت و تقو تواند مي يانتخاب رشته پرستار

بحث  يبرا ).2(رشته كمك كند نيورود به ا يها زهيانگ
 انو حفظ پرستار شرفتيدر مورد استخدام، پ شتريب

 نيعوامل مؤثر بر انتخاب ا الزم استشغل،  نيدر ا
در  كايدر آمر يو برر سبرگيزا ).3(شناخته شودحرفه 

عامل را، عوامل موجود در دسته بقا  نيمردان، مؤثرتر
 قيو در زنان تشو كند مي انيب) يعوامل اقتصاد(
 العهكنندگان در مط شركت ).3(داند ميرا مؤثرتر  گرانيد

عامل را عالقه به كمك به  نيتر مهمو همكاران  يمون
 يو همكارانش روشن رزيم ).4(مردم ذكر نمودند

را عامل مثبت در انتخاب رشته  يخدمات پرستار
افراد در انتخاب رشته به  كنند مي انيو ب دانند مي

و تناسب  ها و پاداش اي حرفه يها ارزش رينظ يعوامل
و  يال ).5(توجه دارند زيات نيو خصوص قعالي

همكاران نيز در يك مطالعه كوهورت، تغييرات عالقه به 
بر اساس نتايج  ).6(اند كرده يبررسپرستاري را 

ايشان، با پيشرفت سالهاي تحصيل، عالقه دانشجويان 
بيني و مهمترين عوامل پيش به پرستاري افزايش يافته

احساس حمايت از كننده در ابقاي ايشان در رشته، 
سوي پرسنل پرستاري، تجربه قبلي بيماري در خود 

در  .فرد، و درك ارزشمندي رشته پرستاري بوده است
با استفاده از پرسشنامه  زاده پور و حسن عباس راناي

از عوامل  يبرخ هيدرپژوهشگر ساخته در تربت حي
 انيرا در دانشجو يمؤثر بر انتخاب رشته پرستار

در  رااين پژوهش عوامل محدودي ). 7(اند كرده يبررس
ي ها انتخاب رشته پرستاري ميان دانشجويان ورودي

نمونه اين . مختلف در يك دانشكده بررسي كرده است
 بوده كه ي چهار سالها ورودي بهمطالعه محدود 

گذشت زمان يا تحصيل در رشته،  تأثيرتواند تحت  مي
در  نيهمچن. قرار دهد تأثيرحت عوامل بيان شده را ت

نسبت به  انينظرات دانشجو رانو همكا ييمطالعه جوال
علوم  يها ترك آن در دانشگاه ليو دال يحرفه پرستار

اين مطالعه عوامل ). 8(شده است يتهران بررس يپزشك
ترك حرفه را بررسي كرده و به عوامل مثبتي كه سبب 

 يانتيو د بياد .شود اشاره نكرده است مي انتخاب آن
چند عامل مؤثر بر  ،يا نهيسؤال چندگز كيتنها در 

 يرا به اختصار بررس يانتخاب رشته پرستار
  ).9(اند كرده

 يبرا يپرستاردانستن عوامل مؤثر بر انتخاب رشته 
از  يريشگيحرفه و پ نيورود به ا يها زهيانگ يارتقا

مطالعه  نيا. است يكمبود در پرستاران شاغل ضرور
 يپرستار عوامل مؤثر بر انتخاب رشته يبا هدف بررس
كرمان  يتازه وارد دانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو

  .انجام شده است
  

  ها روش
 انيدانشجو هياز كل ،يمقطع يفيپژوهش توص نيدر ا
دانشگاه علوم  1387سال  يپرستار دالوروديجد

نفر بودند، دعوت شد تا در  82كرمان كه  يپزشك
وابسته به دانشگاه  يها دانشكده. نديمطالعه شركت نما

و  يپرستار يها كرمان شامل دانشكده يعلوم پزشك
كه در دوره  بودندكرمان، بم و زرند  يراز ييماما

روش . رندپذي ميمهرماه دانشجو  يروزانه و ورود
دعوت  انيدانشجو هيبوده و كل يسرشمار يرگي نمونه

 يبه شركت در مطالعه شدند؛ لذا نمونه پژوهش مساو
  .جامعه پژوهش بود

و مرور  ياطالعات با بررسآوري  جمعابزار  هيته جهت
 در .شد ميتنظ اي پرسشنامه) 3- 11(مقاالت مشابه 

عوامل مؤثر بر انتخاب به عنوان عامل  21پرسشنامه 
خواسته شد  انيو از دانشجو ديمشخص گردرشته 

چهار سر يك ( نهيهر عامل را در چهار گز ريتأث زانيم
براي درك . عالمت بزنند درصد 100از صفر تا ) طيف
در مطالعه، فاصله در چهار گزينه  كنندگان شركتبهتر 

هركدام از . شدبندي  طبقه ريتأث يمتوسط، كم و ب اد،يز
، )گويه 6با ( ياز سه گروه عوامل فرد يكيعوامل در 
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 يبند دسته) گويه 8با ( يطيو مح) گويه 7با ( اي حرفه
در  يعواملاي،  عوامل حرفهبندي  دسته نيدر ا. شد

درون حرفه هستند، كه توجه فرد را به انتخاب حرفه 
 توان ميعوامل را  نيا. دكنن ميجلب  موردنظر

آن حرفه دانست كه با اطالعات فرد از آن  يها جاذبه
هستند در خود فرد،  يعوامل ،يعوامل فرد. مرتبط است

. دهد ميسوق  موردنظركه شخص را به سمت شغل 
حرفه  يعوامل به شناخت فرد از خودش و تا حدود نيا

 ،يطيدارد و باالخره عوامل مح ي، بستگموردنظر
كه آنها را به انتخاب  هستند فرادا  در جامعه يعوامل

  .دهند ميحرفه سوق 
پرسشنامه با استفاده از  ييو محتوا يصور ييروا

 ،ييايپا نييجهت تع. شد ديينظرات استادان متخصص تأ
و  ينفره در دانشكده پرستار 20 نمونه  در هپرسشنام

كرونباخ  يآلفا بيو ضر اجراشهر كرمان  يراز ييماما
در ماه اول  عاتاطالآوري  جمع. محاسبه شد 85/0

در  ،يو قبل از آغاز دروس مرتبط با پرستار ليتحص
و  يبعد از هماهنگ ه،ياز جلسات دروس علوم پا يكي

كسب اجازه از اداره آموزش دانشكده و استاد آن 
منظور پژوهشگر در كالس  نيبه ا. درس انجام شد

اهداف،  انيخود و پژوهش، ب يحاضر و بعد از معرف
 ان،يدانشجو يشركت در مطالعه برا نودداوطلبانه ب

بودن  نام يحفظ محرمانه بودن اطالعات و ب
حضور در مطالعه  يآنان برا هيها، از كل نامه پرسش

 يانيدانشجو انيپرسشنامه در م. دعوت به عمل آورد
) انيدانشجو هيكل(به شركت در مطالعه بودند  ليكه ما
  .و برگردانده شد عيتوز
 يافزار آمار شده با استفاده از نرمآوري  جمع يها داده

SPSS-17 و  يفيبا استفاده از آمار توص نيو همچن
 ،مستقل، تي زوج يت يآمار يها آزمون( يآمار استنباط

و  هيمورد تجز )ي مكررها و آناليز واريانس براي داده
  .قرار گرفت ليتحل

  

  نتايج
 زانينفر در مطالعه شركت نمودند و م 82مجموع در 

سن  نيانگيم. بود درصد 100بازگشت پرسشنامه 
بود و اكثراً زن بودند  92/18±63/1كنندگان  شركت

در  يانتخاب رشته پرستار ليدل نيشتربي). 1جدول(
 نيو كمتر »عالقه به كمك به مردم«نمونه پژوهش، 

 »ليقبل از اشتغال به تحص يتجربه كارِ درمان«عامل 
سه  ريميانگين درصد تأث سهيمقا .)1نمودار (بوده است 

 38( يطي، مح)درصد 67/61( يعوامل فرد طهيح
با آزمون آناليز ) درصد 33/62( اي و حرفه) درصد

داري اي مكرر تفاوت آماري معنها واريانس براي داده
همچنين مقايسه دو به دو  ).p>001/0(نشان داد 

 سهيدر مقا يمعنادار وتتفا با آزمون تي زوج ها حيطه
و  يعوامل فرد( گريبا هر دو گروه د يطيعوامل مح

عوامل  سهيدر مقا .)P>001/0(نشان داد ) يا حرفه
 .مشاهده نشد يمعنادار يتفاوت آمار يو فرد اي حرفه

عوامل فردي  تأثيردرصد معيار ميانگين و انحراف 
و عوامل فردي  38±6/4عوامل محيطي ،1/5±67/61
  .بود 7/5±33/62
  
عوامل مؤثر بر انتخاب رشته بر حسب  سهيمقا در
كه  يپژوهش، در موارد تيجمع كيدموگراف يرهايمتغ

با  سهيمقا ،بندي عوامل در دو دسته انجام شده بود دسته
 بندي موارد كه دسته ريمستقل و در سا يت يآزمون آمار

با آزمون  ها سهياز دو دسته انجام شده بود، مقا شتريدر ب
كه  يانيدانشجو جهيدر نت .ديانجام گرد انسيوار زيآنال

كرده بودند،  يابيسطح اطالعات خود را باال و متوسط ارز
داشتند،  17 يكه معدل باال يكسان ،يربوميغ انيدانشجو
 يكه تجربه كارِ درمان ييآنها و شهر زرند انيدانشجو

به  1 كه در هر مورد در جدول(عوامل را  يداشتند برخ
مشاهده شده  ياختالف آمار يادارعوامل و سطح معن نيا

 .)1 جدول(مؤثر دانستند  شتريب) اشاره شده است
بود  يمادرانشان دانشگاه التيكه تحص يانيدانشجو
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مشغول  انيتوجه داشتند و دانشجو يكمتر به عوامل فرد
را در  يرتبه آزمون سراسر ريدر شهر بم تأث ليبه تحص

 مردان ن،يهمچن .انتخاب رشته مؤثرتر دانسته بودند

از  شتريو زنان ب يو بستر يمارياز زنان سابقه ب شتريب
را در انتخاب رشته  يعلم يمردان عالقه به محتوا

  ).1جدول (مؤثر گزارش كردند  يپرستار
  

 1387 سال يپرستار تازه وارد انيدانشجو كيدموگراف يرهايمتغ حسب بر رشته انتخاب بر مؤثر عوامل سهيمقا خالصه :1جدول
 كرمان يپزشك علوم دانشگاه

  *001/0<P  **05/0<P  ***01/0<P  
  
  

جمع ، سطوح آن و فراواني مطلق و نسبي هر سطح متغيرمتغير
 تعداد 

تخاب رشته مؤثر بر ان) عوامل(آزمون مورد استفاده و عامل 
  ).اند(ير معنادار شده است پرستاري كه بر حسب متغ

  سطح اطالعات
  %)5/2( 2: پايين؛ %)21(17: متوسط؛ %)7/66( 54: باال

  

81 
  

  آناليز واريانس
، تجربه كار درماني قبل *آگاهي خودم در مورد اين شغل 

  ***، عوامل فردي**از اشتغال به تحصيل 
 جنس
  %)61(50: زن؛ %)39(32: مرد

 تي مستقل 82

، سابقه بيماري يا بستري **عالقه به محتواي علمي رشته
 **در بيمارستان 

 سكونت
  %)5/23(19: غير بومي؛ %)5/76(61: بومي

  تي مستقل 80
  **داشتن الگوهايي از اين رشته در اطرافيان 

  حصيالت پدرت
: دانشگاهي؛ %)1/29(23: دبيرستان؛ %)2/53(42: كمتر از دبيرستان

14)7/17(%  

  واريانس آناليز 79

 -  

  تحصيالت مادر
: دانشگاهي؛ %)3/31(25: دبيرستان؛ %)5/75(46: كمتر از دبيرستان

9)2/11(% 

  آناليز واريانس 80
  **عوامل فردي

  
  وضعيت تأهل

  %)1/6(5: متأهل؛ %)9/93(77: مجرد
  تي مستقل 82

 -  
 دانشكده

  %)9/43(36: كرمان؛ %)6/25(21: زرند؛ %)5/30(25: بم
82 
  

  آناليز واريانس
، تناسب آن با شخصيتم **عالقه به محتواي علمي رشته 

، دوست داشتن محل **، رتبه آزمون سراسري **
  ،***، آرزوي هميشگي خودم بوده است ***خدمت

  سابقه كاري
  %)7/93(74: نداشتند؛ %)3/6(5: داشتند

79 
  

 تي مستقل
  *تجربه كار درماني قبلي 

 معدل ديپلم
  %)55(44: 17؛ كمتر و مساوي%)45(36: 17بيشتر از 

  تي مستقل 80
  **عالقه به محتواي علمي رشته 

  دفعات شركت در كنكور
: ؛ چهار بار%)75/3(3: ؛ سه بار%)5/22(18: ؛ دو بار%)70(56: يك بار

3)75/3(% 

  آناليز واريانس 80
 -  
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   كرمان يپزشك علوم دانشگاه 1387 سال يپرستار دالوروديجد انيدانشجو دگاهيد از رشته انتخاب بر مؤثر عوامل ريتأث درصدميانگين  :1نمودار 

  
  
  

  بحث
در  مؤثراز عوامل  يريمطالعه در مجموع تصو نيا

رشته نشان  نيا انيرا در دانشجو يانتخاب رشته پرستار
 را در ريتأث نيشتريب اي و حرفه يعوامل فرد. دهد يم

 يطو اثر عوامل محياند  داشته يانتخاب رشته پرستار
جداگانه عوامل مؤثر بر  يدر بررس. كمتر بوده است

عالقه كمك به مردم از  عامل ،يانتخاب رشته پرستار
كار  ايو  يسابقه بستر« رينظ يو عوامل ريتأث نيشتريب

 قو تشوي ها رشته ريدر سا تيعدم موفق ،يدرمان
به  جيبر اساس نتا. را داشته است ريتأث نيكمتر »نيريسا

شناخت نسبتاً  يمورد بررس انيدانشجو ،دست آمده
 71كه  يطور به. اند كرده انيب ياز رشته پرستار يمناسب
رشته را متوسط به  نيخود از ا يآنان اطالعات قبل درصد
 1387در مطالعه مشابه در سال . اند نموده يابيباال ارز

 درصد 5/70 هيدرر تربت حيد) همزمان با مطالعه حاضر(
در صورت فرصت مجدد باز كه  اند ذكر كرده انيدانشجو

 يبه عبارت .)7(رشته را انتخاب خواهند كرد نهمي
 يرييانتخاب تغ نيحرفه به عنوان بهتر نيا ازتصورشان 

و  بياددر مطالعه است كه  يدر حال نيا .نداشته است
 5/11 ، ميزان شناخت دانشجويان از رشته را در يانتيد

در حد  درصد 4/40 ،يشناخت كافدر حد افراد  درصد
كمبود اطالعات و  درصد 3/17 ،يپزشك كينزد ريتصو

در ). 9(گزارش شده استفقدان اطالعات  درصد 8/30
ترك  موافق انيدانشجو درصد 69 يگريمطالعه د

بوده و آن را با تصورات قبل از انتخاب رشته  يپرستار
 لياز دال يكو آن را به عنوان ياند  نكرده يابيهمخوان ارز

تفاوت  ناي). 8(اند  كرده يمعرف يترك رشته پرستار
 انيشده از دانشجو دهياز نوع سؤال پرس يناش تواند يم

با  حاضرتفاوت هدف مطالعه  اي يانتيو د بيدر مطالعه اد
انجام مطالعه  طيتفاوت مح اي) 9و7(شده اديدو مطالعه 

دو مطالعه همزمان  نياست كه ا نينكته قابل توجه ا. باشد
البته برگشت پرسشنامه ). 9و7(اند و در تهران انجام شده

گزارش شده كه  درصد 68 يانتيو د بدر مطالعه ادي
 ناياند؛  پرسشنامه را بازگشت نداده يدرصد قابل توجه

قرار  ريمطالعه آنان را تحت تأث جينتا تواند مي موضوع
  ).9(داده باشد
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 ريتواند تأث مي يباال بودن اطالعات نسبت به رشته انتخاب
در ارتباط با عوامل مؤثر بر انتخاب رشته داشته  يديمف

كه سطح اطالعات خود  يانيطور كه دانشجو باشد؛ همان
به اند،  كرده يابيباال و متوسط ارز يرا از رشته پرستار

 نيتفاوت ب نياند و ا توجه داشته شتريب زين عوامل فردي
و همكاران  رزيم). 1جدول(بوده است  معنادار ها گروه
در انتخاب آن  يرا عامل مثبت يخدمات پرستار يروشن

انتخاب  يداوطلبان برا .كند مي ديو تأك يتوسط افراد معرف
 يهاو ارزش اتيوصو خص قيشغل، به تناسب عال

كنندگان  شركت). 5( كنند ميتوجه  زني ها و پاداش يا حرفه
 يو همكاران اطالع از حرفه را عامل مهم يمون در مطالعه

در  ها رسانه يمنف ايمثبت  رياند و در مورد تأث كرده انيب
اما در مطالعه حاضر . اختالف نظر داشتند ،رساني اطالع
 ريدر بخش سا مؤثربه عوامل  بنفر در جوا كيتنها 

رسانه اشاره كرده كه قابل اغماض است  ريموارد به تاث
در كاشان و تهران در همان مطالعه كه  يانتيو د بياد). 4(

 نيبا ا يپرستار انيدانشجو تيتناسب شخص يبه بررس
 زهيانگ يا نهيسؤال چندگز كيدر  پردازد ميرشته 
. اند شده ايجو يپرستار تهرا در انتخاب رش انيدانشجو

 ،يدر رشته پزشك لورود به دانشگاه، تصور ادامه تحصي
شغل، عدم دقت در انتخاب رشته، خدمت به  افتني

 نيا يها نهيگز گران،يها و انتخاب رشته توسط د انسان
 83را داشته و  ريتأث نيشترياند كه دو مورد اول ب سؤال
به  .)9(اند هسؤال پاسخ داد نيبه اكنندگان  شركتاز  درصد
عوامل مؤثر بر  ينوع سؤال در بررس نيا رسد ينظر م

موارد . باشد ميمناسب ن اديز يانتخاب رشته پرستار
 يبه جا »قبول شدم ياتفاق«مشابه عوامل ذكر شده مثل 

 »ها رشته ريدر سا تيعدم موفق«، »عدم دقت در انتخاب«
 قيو تشو بودن ي، كارشناس»ورود به دانشگاه« به جاي

 ريشده است كه تأث يدر مطالعه حاضر بررس گرانيد
 يانتيو د بيدر مطالعه اد. آنها ذكر شده است يبرا يكم
سؤال  نيا براي ها جز خدمت به انسان يمثبت نهيگز چيه

كه  گردد ميالقا  گونه نيا بيترت نيبد. وجود ندارد

انتخاب رشته  يبرا يمثبت و عوامل ارزشمند يها جنبه
از  يبرخ ليدل نيهمبه  ديشا. تصور نشده است

به هر صورت . اند سؤال جواب نداده نيكنندگان به ا شركت
 پاسخ يب يباال زانيپرسشنامه و م نبا وجود برگشت پايي

 توان ميرا ن موردنظر ، نتايجسؤال در مطالعه نيماندن ا
  ).9(چندان معتبر دانست

را  »گرانيد قيتشو«عامل  كا،يدر آمر يو برر سبرگيزا
كه در مطالعه  ي؛ در حال)3(اند كرده انيب ثرتردر زنان مؤ

لحاظ  نيدو جنس از ا نيب يمعنادارحاضر تفاوت 
در مطالعه  گرانيد قيدر ضمن عامل تشو. مشاهده نشد

پور و  در مطالعه عباس. حاضر در رتبه هجدهم قرار دارد
 يكم رياجتماع و مدرسه تأث قيتشو زاده براي حسن

 يموارد يمون در مطالعه زيمردان ن). 7(گزارش شده است
، »يشغل تيامن«، »ها رشته ريدر سا تيعدم موفق« رينظ
را  »گروه يامكان رهبر«و » درآمد«، »اعتبار حرفه«

حاضر، عوامل  ؛ اما در بررسي)4(اند مؤثرتر دانسته
 گاهينبوده و جاكنندگان  شركتمذكور چندان مورد توجه 

مسائل  رانيدر ا ابهدر مطالعه مش. داشتند يمتوسط
در  درصد 9 ياجتماع تيو موقع درصد 27 ياقتصاد
كه با مطالعه حاضر  ؛)7(رشته مؤثر بوده است نيانتخاب ا

  .همخوان است
از  يناش تواند مي يو داخل يتفاوت در مطالعات خارج

متفاوت حرفه و تفاوت  گاهو جاي ها تفاوت فرهنگ
 تينام« رينظ يمتأهل عوامل انيدانشجو. دستمزدها باشد

 يشگيهم يآرزو«، »دوست داشتن محل خدمت«، »يشغل
را مؤثرتر  »تيتناسب آن با شخص«و » خودم بوده است

رتبه « رينظ يعوامل نيكه مجرد ياند؛ در حال دانسته
، »ها رشته ريدر سا تيعدم موفق«، »يآزمون سراسر

 يعلم يعالقه به محتوا«و » عالقه به كمك به مردم«
 نيانگيم سهالبته، مقاياند؛  كرده انيرا مؤثرتر ب »رشته

در نمونه پژوهش  يعوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستار
نشان  يمعنادار يتأهل تفاوت آمار تيبر حسب وضع

 نينشان دهنده ا ديشا ها نيانگيتفاوت در م نياما ا. نداد
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در  يشتريكه احتماالً افراد متاهل دقت ب موضوع باشد
به  ازين نهيزم نيا رقضاوت د. انتخاب رشته دارند

گونه كه از ذات  همان. دارد تري يو قو شتريمطالعات ب
عامل كمك  رسد يبه نظر م ديآ يبر م يرشته پرستار

در انتخاب  يكردن به مردم و مراقبت از آنها نقش مهم
در مطالعه حاضر . رشته توسط داوطلبان داشته باشد نيا
 يتارنقش را در انتخاب رشته پرس نيتر مهمعامل  نيا

 82عامل با  نيا رانيدر مطالعه مشابه در ا. داشته است
 يرا در انتخاب رشته پرستار ريتأث نيشتريب درصد

و  يدر مطالعه مونكنندگان  شركت). 7(داشته است
عامل را عالقه به مراقبت و  نياول زين رلنديهمكاران در ا

و  يدر مطاله مون). 4(اند كرده انيب ها كمك به انسان
و  يتجربه قبل ،يشغل تيامن رينظ يبه عوامل كارانش،هم

 نياشاره شده كه در ا زين ها رشته ريدر سا تيعدم موفق
در . شد يافت آنها يبرا ينييپا ايمتوسط  ريمطالعه تأث

عامل  كيامكان مهاجرت به عنوان ) 11و4(مطالعات يبرخ
 نيشده كه در ا انيب يمهم و مؤثر بر انتخاب پرستار

 نهيزم نيدر ا شترينشده است؛ مطالعه ب يمطالعه بررس
  . موضوع را بهتر نشان دهد نيا يايزوا تواند مي

عوامل مؤثر بر انتخاب  يمطالعه حاضر تنها به بررس
قبل از انتخاب و  انيو اطالعات دانشجو يرشته پرستار
خاص از  يآنان در گروه دگاهياز د ليبعد از تحص

به  جينتا ميتعم نابراينب پردازد، مي رفهح نيا انيدانشجو
 اطيبا احت ديبا يپرستار انيدانشجو يها گروه ريسا

 يدر بعض انيبودن تعداد دانشجو نييپا. رديصورت گ
كه سابقه  يكسان رينظ ها يبند ميتقس در برخي ها گروه

امكان اند،  را داشته مارستانيدر ب يبستر اي يكار درمان
را  رهايمتغ ليقب نيا سبر اسا مؤثرعوامل  سهمقاي

مطالعه حاضر  جيبا توجه به نتا شود مي شنهاديپ. دهد مين
 ،يو خارج يآن با مطالعات انجام شده داخل سهيو مقا

  .ابديادامه  نهيزم نيدر ا تر گستردهمطالعات 
  

  گيري نتيجه
و كم  يا و حرفه يبه عوامل فرد انيدانشجو كسانيتوجه 

 نيدهنده ا نسبت به آن، نشان يطيعوامل مح ريبودن تأث
 يداوطلبان به انتخاب رشته پرستار يريگ مياست كه تصم

 اتيباشد به روح يعوامل خارج رياز آنكه تحت تاث شتريب
. است دواركنندهيام افتهي نيآنها وابسته است؛ ا قيو عال

كه راحت تر از  اي توجه افراد به عوامل حرفه نيچنهم
دهد با  مي نشان ،هستند رييعوامل قابل تغ ريسا

ورود  يافراد را برا زهيانگ انتو ميعوامل،  نيا يكار دست
 يها افتهي. نمود تيتقو يپرستار رينظ يسخت يها به حرفه

 يمشاور رشته پرستار دياسات يبرا تواند يپژوهش م نيا
و كمك به  ليادامه تحص يها زهيو انگ قيعاليي در شناسا

آموزان در انتخاب آگاهانه رشته  دانش يليتحص تيهدا
 طهيح نيپژوهشگران ا يباشد و برا مؤثر يپرستار

  .فراهم آورد شتريب قيتحق يبرا يموضوعات
  

  قدرداني
 يپرستار يها دانشكده انياز همكاران و دانشجو انيدر پا

آوري  جمعكرمان، بم و زرند كه در  يها شهرستان
  .ميينما مي رينمودند تقد ياريپژوهش ما را  يها داده
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Factors Affecting Discipline (Major) Choice among Newly Admitted 
Students of Nursing in Kerman University of Medical Sciences 

 
Abbas Abbaszadeh1, Fariba Borhani2, Mohaddeseh Mohsenpour3 

 
Abstract 
 
Introduction: Appraising the factors affecting the choice of nursing major may help to identify and improve 
incentives for choosing this profession. This study is an endeavor to determine factors affecting the choice of 
discipline among newly admitted nursing students of Kerman University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive cross sectional study, all newly admitted nursing students in Kerman University 
of Medical Sciences were entered into study through census (n=82). Data gathering tool was a questionnaire 
made by researcher. Data was analyzed using independent t test, paired t test, and repeated measure 
ANOVA.  
Results: According to the students, the most effective reason for choosing nursing was “eager to help 
people” and the least effective one was “having experience of health care before education”. Personal and 
professional factors were the foremost reason for choosing this discipline. Comparing the effect of three 
domains of personal (61.67%), environmental (38%), and professional (62.33%) on choosing the discipline 
revealed a significant statistical difference (p<0.001).  
Conclusion: Students’ parallel attention to personal and professional factors in choosing the discipline 
compared to trivial effect of environmental factors, implies that volunteers have considered their own 
interests and the characteristics of the profession rather than external (improper) factors. The extensive 
effect of professional factors shows that it is possible to attract more interested and motivated students to this 
discipline via the modification of these factors.  
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