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اي نسبت به رشته  هاي بهداشت محيط و حرفه نگرش دانشجويان رشته
  1391سال  ،تحصيلي و آينده شغلي در دانشگاه علوم پزشكي قزوين

  
  *يمهران قلعه نو ي،جمال يحمزه عل

  
 

  چكيده
 يها طينها در محاز آ ياريدر جذب بس ياي و وجود مشكالت حرفه و طيبهداشت مح يها آموختگان رشته دانش تيجمع شيافزا: مقدمه

 نييمطالعه به منظور تع نيا. آنها شده است يشغل ندهيو آ يليها نسبت به رشته تحص رشته نيا انيدانشجو ينگران شيباعث افزا يكار
 نيقزو يخود در دانشگاه علوم پزشك يشغل ندهيو آ يلياي نسبت به رشته تحص و حرفه طيمحبهداشت  يها رشته انينگرش دانشجو

  .انجام شد
در دانشگاه  لياي شاغل به تحص و بهداشت حرفه طيدو رشته بهداشت مح انيدانشجو هيكل ،يمقطع -يفيتوص قيتحق نيا: ها روش

با روش  يرا در برگرفته و همگ وستهيو ناپ وستهيپ يدر دو مقطع كارشناس 1391 -92 يلياول سال تحص مساليدر ن نيقزو يعلوم پزشك
سؤال  17 يحاو كا،يآمر يسوتا نهيها با استفاده از پرسشنامه دانشگاه م داده يروش گردآور). n=156( ندمورد مطالعه قرار گرفت يسرشمار

  .قرار گرفتند تحليلدو مورد  يو كا t- test يها ها با استفاده از آزمون داده. بود كرتيل يفيط اسيبا مق
بر مبناي ( 7/50±7/9آينده شغلي خود رشته تحصيلي و   حيط بهنگرش دانشجويان رشته بهداشت منمره ميانگين و انحراف معيار : نتايج

ويان رشته اين عدد براي دانشج. بود 3/53±9/6اي داراي ميانگين و انحرف معيار  اين نمره در بين دانشجويان رشته بهداشت حرفه. بود) 85
 حد قابل قبولپايين تر از اين نگرش   بهداشت محيطرشته  نشجويانحالي كه در بين دا ، دربودحد قابل قبول  نزديك بهاي  بهداشت حرفه

در مورد . بود 7/49±7/9و در بين دختران  58±4/8ميانگين و انحراف معيار نگرش دانشجويان بهداشت محيط در پسران برابر با  .بود
  .بود 2/53±7/6بين دختران  و در 3/53 ±6/7آينده شغلي   اي ميانگين و انحراف معيار نگرش به رشته بهداشت حرفهپسر دانشجويان 

تر از حد قابل قبول است  آينده شغلي خود پايين  هاي بهداشت محيط نسبت به ميانگين نمرات نگرش دانشجويان رشته: گيري نتيجه
ها  اين رشته اصالح سر فصل دروس. اي نمايند اين گروه از دانشجويان توجه ويژه  ايجاد زمينه كار براي بنابراين مسؤولين بايستي نسبت به

همچنين آگاهي داوطلبان كنكور . ريزان قرار گيرد اين گروه از دانشجويان نيز بايستي مورد توجه جدي برنامه در راستاي افزايش توانمندي
  .تواند ديدگاه آنها را در مورد آينده شغلي بهبود بخشد ها مي اين گونه رشته  آموختگان هاي جذب دانش از شرايط كاري و زمينه

  
  اي، رشته تحصيلي، آينده شغلي بهداشت محيط، بهداشت حرفه نگرش دانشجويان،: هاي كليدي اژهو

  550تا  541 ):7(13؛ 1392 مهر/ آموزش در علوم پزشكيايراني  مجله

  
   

  مقدمه
                                                 

اي،  بهداشت حرفه ي، گروه مهندس)مربي(مهران قلعه نوي : نويسنده مسؤول*
دانشگاه علوم  ،باهنر ديبلوار شه ن،يقزو يدانشگاه علوم پزشك دانشكده بهداشت، 

   ghalenoy@gmail.com. قزوين، ايران ن،يقزو يپزشك
دانشكده بهداشت، دانشگاه  ط،ي، گروه بهداشت مح)ارياستاد(حمزه علي جمالي  دكتر

  )jamalisadraei@yahoo.com. ( قزوين، ايران ن،يقزو يعلوم پزشك
  9/4/92: ، تاريخ پذيرش6/12/91: ، تاريخ اصالحيه25/10/91: تاريخ دريافت مقاله

هاي انساني متخصص،  گيري نيرو كار تعليم و تربيت و به
ماهر و مجرب به منظور حل مشكالت بهداشت محيط زيست 

). 1(ناپذير است اي امري اجتناب و بهداشت حرفه ،ايمني  و
دهند كه عملكرد تحصيلي  هاي زيادي نشان مي پژوهش

ي آموزشي  هاي مرتبط با آن، در دوره دانشجويان و فعاليت
دانشجويان . دانشگاهي از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست
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 كنند و هاي خود به خوبي استفاده نمي مستعد از توانايي
. گيرد مطلوب از امكانات دانشگاهي، صورت نمي برداري هبهر

ي كافي ندارند و  ي علمي و انگيزه اكثر دانشجويان روحيه
معموالً به جاي توجه به ارتقاي سطح علمي خود به ارتقاي 

ل زيادي لع. انديشند مي) اخذ مدارج باالتر( سطح تحصيلي
توان به عدم  شده است كه مي براي اين وضعيت مطرح

ها درايجاد و تقويت روحيه علمي، عدم  وفيق دانشگاهت
هاي فردي و  انتخاب درست رشته تحصيلي و ويژگي

  ).2(شخصيتي دانشجويان اشاره كرد
نوع نگرش دانشجويان به رشته تحصيلي خود از جمله 

دخيل در پيشرفت علمي موارد فردي و شخصيتي 
رواني و آمادگي نگرش يك حالت . دانشجويان است

است، كه از طريق تجربه سامان داده شده و عصبي 
ي اشياء و  هاي فرد به همه تأثيري هدايتي يا پويا بر پاسخ

 معموالً). 3(هايي كه با آنها مربوط است، دارد موقعيت
 ينوع ازمنديبه هدف ن دنيو رس يدر هر كار تيموفق

 بيترك يبه طور كل. هدف است اينگرش مثبت به آن عمل 
 كيعمل نسبت به  يبرا يت و آمادگها، احساسا شناخت

 .نديگو مسأله را نگرش شخص نسبت به آن مسأله مي
 طيهماهنگ با مح يفرد در دوران مختلف زندگ يها نگرش

  ).4(شود مي ريياطراف دستخوش تغ
مفهوم  نيتر امروزه، مطالعه نگرش به عنوان مهم

. ها دارد اي در پژوهش ژهيو گاهيجا ،ياجتماع يروانشناس
 يرفتارها ينيب شيپ ينگرش هم برا ياز چگونگ يآگاه

 ديتواند مف پس از وقوع آن مي ريتفس يو هم برا ياجتماع
  .باشد

 يها تحوالت جامعه در عرصه ءها منشا از آنجا كه دانشگاه
 يركن اصليك به عنوان  انياند و دانشجو مختلف بوده

 يها ها و ارگان سازمان ياصل كرهيپ ندهيدانشگاه، در آ
 تيتوجه به اهمو با  ؛دهند مي ليف جامعه را تشكمختل
ن يا انياز نگرش دانشجو يآگاه ي،بهداشت يها رشته
برخوردار  يخاص تيخود از اهم يشغل ندهيها به آ رشته
  ).5(است

بر روي  1381زاده و جواهري در سال  پژوهش سراج جينتا
هاي كشور نشان داد كه  نفر از دانشجويان دانشگاه 1522

دانشجويان از رشته تحصيلي خود ناراضي هستند از % 15
اند كه انگيزه كافي براي درس خواندن  اظهار كرده% 79و 

  ).6(ندارند
و همكاران نشان داد كه نگرش  يصمد قاتيتحق جينتا

 يدانشگاه علوم پزشك طيرشته بهداشت مح انيدانشجو
  ).7(است نييخود پا يشغل ندهيهمدان نسبت به آ

كه موفق به عبور از كنكور و   ن كسانيهرحال از ميا  به
شوند تعداد زيادي به  ساير مشكالت ورود به دانشگاه مي

ي تحصيل  ي تحصيلي خود، از ادامه دليل نارضايتي از رشته 
. دهند تحصيل مي  شوند و يا نا اميدانه ادامه منصرف مي
ي  كردن شيوه  اي صحيح و دقيق براي بهينه تدوين برنامه
و و تأمين آتيه آنان، نقش بسزايي در توسعه پذيرش دانشج

آموزش وتربيت دانشجويان كه چنان و پيشرفت كشور دارد،
از  نيز هاي دروني و استعدادهاي آنان بر مبناي انگيزه

 سو همبه عالوه،  .ريزان كشور است ترين وظايف برنامه مهم
اين قشر با نيازها و امكانات   هاي عالئق و توانايي كردن

در جامعه از وظايف اصلي دستگاه آموزشي و  موجود
  . شود فرهنگي كشور شمرده مي

اي  و حرفه طيبهداشت مح يها رشته انياكثر دانشجو
با  يهيدر جلسات توجدانشگاه علوم پزشكي قزوين 

ها از نوع دروس ارائه شده  گروه رانيمشاور و مد دياسات
دروس در  يدو رشته و عدم استفاده از محتوا نيدر ا
از  .بودند يناراض يشغل ندهيآ نيو همچن يكار يها طيمح
فقط در خصوص نگرش  يقبل قاتيتحق جينتا يطرف

بوده كه آن هم مربوط  طيرشته بهداشت مح انيدانشجو
 جاديا راتييلذا با توجه به تغ. است شيسال پ نيبه چند

دانشجو در  رشيپذ تيظرف شيافزا زيشده در دروس و ن
اي و بهداشت  رشته بهداشت حرفهدر دو  ريچند سال اخ

و اهميت اطالع از نگرش دانشجويان نسبت به   ط،يمح
اين تحقيق به منظور بررسي نگرش رشته تحصيلي خود، 

و آينده  يليدو رشته نسبت به رشته تحص نيدانشجويان ا
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  .انجام شد نيقزو يشغلي در دانشگاه علوم پزشك
  

  ها روش
دانشجويان  اين مطالعه توصيفي مقطعي نگرش  در

اي و بهداشت محيط دانشگاه  هاي بهداشت حرفه رشته
آينده شغلي و رشته   علوم پزشكي قزوين نسبت به

دانشجويان  هيكل. تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت
اي در دو مقطع  هاي بهداشت محيط و حرفه روزانه رشته

 و ناپيوسته ) مسوم و پنج يها ترم( كارشناسي پيوسته
در حال تحصيل در نيمسال اول ) و چهارمدوم  يها ترم(

به عنوان جامعه آماري و به صورت  1391–92تحصيلي 
پس از . )N=156(سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند 

كننده در  برگزاري كالس توجيهي براي دانشجويان شركت
ها بين آنان توزيع و پس از تكميل،  تحقيق، پرسشنامه

رسشنامه مورد ابزار پژوهش، پ. گرديد وريآ جمع
، كه )8(آمريكا بود ياستفاده در دانشگاه مينه سوتا

ابتدا به روش . اين مطالعه ترجمه شد  توسط پژوهشگران
 يسبازترجمه، دو نفر كه مسلط به زبان انگلي –ترجمه 

سپس  وده،ترجمه نم يبودند پرسشنامه را به فارس
 نيپرسشنامه ترجمه شده توسط سه نفر از متخصص

 يسياي كه مسلط به زبان انگل و حرفه طيبهداشت مح
توسط گروه  تيبرگردانده شد و در نها يسيبودند به انگل

و نسخه  يسيو انگل يپنج نفره نسخه ترجمه شده به فارس
  . شد هيته ييو نسخه نها سهيبا هم مقا ياصل

اطالعات فردي و سؤاالت  خشپرسشنامه شامل دو ب
اي نسبت  رفهنگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط و ح

. بود) سؤال 17( آينده شغلي و رشته تحصيلي  به
پرسشنامه قبل از توزيع در اختيار ده تن از متخصصان 

و  ياي، ارگونوم بهداشت حرفه ط،يهاي بهداشت مح رشته
 اروايي صوري و محتو. سالمت قرار گرفت يروانشناس

پايايي پرسشنامه نيز . مورد تأييد مختصصان قرار گرفت
به دست ) α=74/0(فاده از ضريب آلفاي كرونباخ با است

پنج  يكرتيل فيهر گزينه بر اساس ط يها پاسخ. آمد

 كامالً( 5تا ) كامالً مخالفم( 1اي از  اي با دامنه درجه
 17اين اساس نمره   بر. شده بود يبند ، نمره)موافقم

گر بيشينه گرايش  نمايان 85گرايش و نمره  هنشانگر كمين
براي ارزيابي . ده شغلي محسوب گرديدآين  مثبت به

رشته آينده شغلي و وضعيت نگرش دانشجويان نسبت به 
تحصيلي ميانگين نمرات دانشجويان با ميانگين آزمون كه 

به  51تر از  سپس نمرات كم. بود، مقايسه گرديد 51نمره 
آن به عنوان نگرش  ازعنوان نگرش منفي و نمرات بيشتر 

سؤاالت مربوط به رشته . شد مثبت در نظر گرفته
هاي آماري  تحصيلي به صورت توزيع فراواني با آزمون

توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و براي مقايسه 
ميانگين نمرات دو جنس مؤنث و مذكر، دو رشته بهداشت 

 تهاي و دو مقطع ناپيوسته و پيوس محيط و بهداشت حرفه
 SPSS-20ار افز و كاي دو با نرم t-testهاي  از آزمون

  .استفاده گرديد
  

  نتايج
از مجموع . پرسشنامه تكميل و تحليل شد 156در مجموع 
 119مرد و %) 7/23( نفر 37كننده در تحقيق،  افراد شركت

كنندگان  ساير مشخصات شركت. زن بودند%) 3/76( نفر
  .ارائه شده است 1اين تحقيق در جدول   در

شجويان رشته ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دان
اين   .بود 7/50±7/9آينده شغلي خود   بهداشت محيط به

اي داراي  نگرش در بين دانشجويان رشته بهداشت حرفه
با توجه به . بود 3/53±9/6ميانگين و انحرف معيار 

، ميانگين نمره دانشجويان )51(ميانگين نمره پرسشنامه 
ل د مطالعه از ميانگين نمره قابل قبوبهداشت محيط مور

اين گروه از دانشجويان   حداقل نمره نگرش. تر بود كم
در مورد . بود 69و حداكثر  31آينده شغلي خود   نسبت به

اي نيز حداقل و حداكثر  دانشجويان رشته بهداشت حرفه
آينده شغلي خود به   نمره نگرش دانشجويان نسبت به

  . به دست آمد 68و  37ترتيب 
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  هاي مورد پژوهش حداطالعات دموگرافيك وا :1جدول 
)درصد(تعداد محل سكونت  

80%)13/51( خوابگاه
11%)1/7( منزل استيجاري

52%)3/33( منزل پدري
)13 منزل شخصي 3/8% )

 وضعيت تأهل

)27متأهل 7/82% )

)129مجرد 3/17% )

وضعيت اشتغال
)118بي كار 6%/75 )

)38شاغل 4/24% )

)تومان(ميزان حقوق ماهيانه شاغلين
%)17اعالم نشده 7/44 )

500000-20000015(% 5/39 )

850000-6000006(% 8/15 )

)سال(سابقه كار
)18فاقد سابقه كار 41% )

5-182( 3/52% )

5< 3( 6/7% )

نيمسال در حال تحصيل
)42دوم 5/29% )

)31سوم 9/19% )

 چهارم
  پنجم

45( 8/28% )

34( 8/21% ) 
مقطع

)92كارشناسي نا پيوسته 59% )

)64كارشناسي پيوسته 41% )

  
نسبت به  انينگرش دانشجو ينسب يفراوان عيتوز 2جدول 

 يليرشته تحص كيرا به تفك رشته تحصيلي و آينده شغلي
اين دو   بررسي ارتباط جنسيت دانشجويان. دهد نشان مي

آينده شغلي خود مشخص ساخت   نگرش آنها به با رشته
نگرش دانشجويان بهداشت  كه ميانگين و انحراف معيار
 ها و در بين خانم 58±4/8محيط در مردان برابر با 

در مورد دانشجويان رشته بهداشت . بود 9/7±7/49
آينده شغلي   اي ميانگين و انحراف معيار نگرش به حرفه

و در بين دختران دانشجو  3/53±6/7در مردان 
جنس و نگرش به رشته  نيارتباط ب. بود 7/6±2/53

ارتباط  نيا اما ،)P=034/0(معنادار بود  زين طيمح بهداشت
  ).P=968/0(اي معنادار نبود  در رشته بهداشت حرفه

و نگرش به رشته در  يليمقطع تحص نيارتباط ب بررسي
و  X2=695/7( معنادار بودنيز اي  گروه بهداشت حرفه

006 /0=P(. ارتباط در رشته بهداشت  نيكه هم يدر حال
  . )P=0/ 135و  X2=225/2( معنادار نبود طيمح

  
  بحث

 طيرشته بهداشت مح انياين پژوهش نگرش دانشجو  در
تر از  نييخود پا يشغل ندهيآ رشته تحصيلي و نسبت به

رشته نسبت به  نيا انياكثر دانشجو. حد قابل قبول بود
 يخود نگرش مطلوب يشغل ندهيآرشته تحصيلي و 

بهداشت رشته  انيكه نگرش دانشجو يدر حال. نداشتند
نگرش  حال  نيا با. قابل قبول بود نزديك حداي  حرفه

 نيمثبت، اما در ب طيرشته بهداشت مح يپسران دانشجو
در . قابل قبول بود حد تر از نييدختران دانشجو، نگرش پا

اي  رشته بهداشت حرفه يپسران و دختران دانشجو نيب
در حد قابل قبول  يشغل ندهيآرشته تحصيلي و نگرش به 

نگرش پسران باالتر از دختران است  راتنمهرچند  .بود
 قيتحق نيا جينتا). =97/0p( اختالف معنادار نبود نيا يول

گردد،  مشابه كه در ادامه به آنها اشاره مي قيبا چند تحق
ي پزشك انينگرش دانشجونتايج بررسي  .دارد يخوان هم

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان داد كه نگرش اكثر 
اما . ينده شغلي خود منفي استآ يان نسبت بهدانشجو

تفاوت معناداري بين نگرش پسران و دختران مشاهده 
از دانشجويان تمايل به انصراف % 2/74اين حال  با. نشد

اين  از آنها ديگران را به ادامه تحصيل در% 9/80نداشتند و 
كردند، كه داليل آن عشق و عالقه  رشته تشويق مي
اجر مادي و معنوي، ارضاي  ي ترقي،ها شخصي، وجود پله

اين رشته   روحي، كمك به بيماران و وجهه اجتماعي
نگرش شغلي و تحصيلي دانشجويان نتايج بررسي ). 9(بود
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ارشد رشته  شناسيكارشناسي و كار سه مقطع كارداني،
نشان داد نيز همدان  يبهداشت محيط دانشگاه علوم پزشك

 به رشته تحصيلي و اين رشته نسبت  كه نگرش دانشجويان
  ).7(تر از حد قابل قبول است ينده شغلي خود پايينآ

آموختگان  وضعيت اشتغال دانشبررسي نتايج تحقيق 
، نشان 1375–1382هاي  رشته بهداشت محيط طي سال

 ،%6/64آموختگان مقطع كارداني داد كه از بين دانش
. بيكار بودند %7/3و كارشناسي ارشد % 7/42كارشناسي 

  ).10(ها بودند خانم ،بيكارانعمده 
 انياز دانشجو% 4/24 حاضر قيتحق جيبر اساس نتا

 نيدر ب يافراد شاغل همگ. بودند كاريب% 6/75شاغل و 
افراد در  نيبودند و ا وستهيناپ يكارشناس انيدانشجو

و  عيصنا اي يو درمان يگذشته در مراكز بهداشت يها سال
سال اشتغال به  نياند و پس از چند شدهكارخانجات جذب 

 زيدر حال حاضر ن. اند نموده ليكار اقدام به ادامه تحص
دو رشته  نيدر ا ياين كه در كنكور امكان قبول رغم يعل
دختران و پسران برابر است، اما بر اساس  يبرا

دوره  نيشود كه در چند مالحظه مي ،يدانيمشاهدات م
 زيها ن از دوره يبعض راند و د شده رشيها پذ فقط خانم

 نياند، ا رشته را انتخاب كرده نيپسران ا يتعداد معدود
 يايآموختگان خانم جو دانش تيجمع شياتفاق باعث افزا

  .گردد مي ندهيها در آ رشته نيكار ا
به توان  رشته مي نيا كارانيب تيجمع شياز ديگر داليل افزا

 موختگانآ تربيت دانشجو بيش از نياز، توانمندي پايين دانش
رغم  ها، علي اين رشته  ماهيت مردانه حيطه فعاليت و همچنين

نتايج . نمود اين دو رشته اشاره  پذيرش بيشتر دختران در
بررسي نگرش شغلي دانشجويان پزشكي دو مقطع علوم 
پايه و باليني دانشگاه علوم پزشكي جهرم نشان داد كه 
نگرش كلي دانشجويان به رشته تحصيلي خود، منفي است و 

همچنين . تر از علوم پايه است ره باليني منفينگرش در دو
تري  تري داشتند از نگرش پايين دانشجوياني كه معدل پايين

از دانشجويان اعالم نمودند كه % 4/51. نيز برخوردار بودند
رشته پزشكي را انتخاب  ،در صورت شركت مجدد در كنكور

  ).11(نخواهند كرد
دانشجويان از % 3/45داد كه  اننتايج تحقيق حاضر نش

از دانشجويان بهداشت % 9/35رشته بهداشت محيط و 
اين دو رشته تحصيلي و   اي اعالم نمودند، دروس حرفه
 يشغل يازهاياي است كه ن گونه آنها به يمحتوا
نتايج . كند نمي كار تأمين طيآموختگان را در مح دانش

در  اغلآموختگان بهداشت محيط ش تحقيقي كه بين دانش
آموختگان  ن انجام شد نشان داد كه دانشاستان اصفها

 31،38كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد به ترتيب 
هاي شغلي خود  نوع فعاليت را به عنوان فعاليت 26و 

همچنين محققين اعالم نمودند كه سر فصل . عنوان كردند
اين رشته بايستي مورد بازنگري و اصالح قرار   دروس
. )12(شغلي آنها را برآورده نمايد هاي بتواند نياز اگرفته ت
  .خواني دارد اين تحقيق هم  با نتايج ها اين يافته
اي كه روي نگرش شغلي دانشجويان پزشكي  مطالعه

% 74دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد نشان داد كه 
اين رشته را انتخاب   دانشجويان با آگاهي و عالقه

ه رشته انتخابي و نسبت ب آنهااز % 60اما نگرش. اند كرده
 اين رشته تغيير كرده است كه اكثريت آنها آينده شغلي

  .)13(اند داراي نگرش منفي بوده%) 5/57(
% 1/78كه نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه  در حالي

دانشجويان بهداشت % 15/63دانشجويان بهداشت محيط و 
 اجازهاين كه رتبه اكتسابي آنها در كنكور  دليله اي، ب حرفه

 .اند اين رشته را انتخاب كرده .داد اين رشته را مي  پذيرش در
  البته در مورد نگرش به رشته تحصيلي و آينده شغلي نتايج

خواني دارند، زيرا هر دو تحقيق نگرش منفي  اين دو تحقيق هم
. دهد آينده شغلي و رشته تحصيلي را نشان مي  دانشجويان به

پنسيلوانياي آمريكا  كينتايج تحقيقي كه در دانشكده پزش
دانشجويان از برنامه آموزشي % 90انجام شد، نشان داد كه

رضايت داشته و اكثريت آنها در پايان دوره تحصيلي تمايل 
كه با  ،)14(را داشتند دانشگاهيبه مشاغل پژوهشي در مراكز 

  .اين تحقيق متفاوت است  نتايج
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در  اي دانشگاه علوم پزشكي قزوين هاي بهداشت محيط و حرفه انشجويان رشتههاي د پاسخ )و نسبي(مطلق توزيع فراواني  :2 جدول
  نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغليمورد نگرش 

  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم  التسؤا
  اي حرفه  محيط  اي حرفه  محيط  اي حرفه  محيط  ايحرفه  محيط  ايحرفه  محيط

اب كردم زيرا نمرات من اين رشته را انتخ 
  /داد  مي فقط اجازه پذيرش در اين رشته را

)8/50(32  )1/26(24  )6/28(18  )37(34  )1/11(7  )9/10(10  )2/3(2  )6/19(18  )3/6(4  )5/6(6  

  5)4/5(  10)9/15(  17)5/18(  15)8/23(  15)3/16(  15)8/23(  48)8/52(  19)2/30(  7)6/7(  4 )3/6(  من از انتخاب اين رشته راضي هستم
اهداف دروس ارائه شده با نيازهاي فردي 

  /و انتظارات دانشجويان متناسب است
)8/4(3  )2/2(2  )4/25(16  )8/34(32  )8/23(15  )1/26(24  )1/38(24  )4/30(28  )9/7(5  )4/5(5  

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

)9/10(7  )1/14(13  )3/31(20  )2/40(37  )5/12(8  )7/21(20  )1/28(18  )7/20(19  )2/17(11  )3/3(3  

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

)5/37(24  )5/31(29  )4/34(22  )1/51(47  )5/12(8  )8/9(9  )5/12(8  )4/5(5  )1/3(2  )2/2(2  

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

)4/9(6  )3/4(4  )8/18(12  )5/18(17  )1/14(9  )1/26(24  )5/37(24  )8/34(32  )8/18(12  )3/16(15  

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

)7/4(3  )0(0  )8/18(12  )2/15(14  )8/18(12  )25(23  )3/31(20  )38(35  )6/26(17  )7/21(20  

اتيد اين رشته باعث ترغيب اس
دانشجويان براي پيدا كردن شغل 

  /شوند  مي مناسب

)10/9(7  )9/8(9  )6/26(17  )38(35  )7/29(19  )1/26(24  )4/23(15  )7/20(19  )4/9(6  )4/5(5  

به نظر من مزاياي حقوقي اشتغال در 
  /است اين رشته مناسب

)3/6(4  )7/8(8  )25(16  )50(46  )4/34(22  )6/19(18  )25(16  )4/17(16  )3/6(4  )3/4(4  

من نسبت به بازار كار اين رشته 
  نگراني ندارم

)4/9(6  )3/3(3  )3/20(13  )38(35  )4/23(15  )13(12  )4/34(22  )1/39(36  )5/12(8  )5/6(6  

براي  به نظر من و ضعيت اشتغال
 تر بهتر از مقاطع باالتر مقاطع پايين

  /است

)8/7(5  )3/3(3  )1/14(9  )3/16(15  )6/26(17  )25(23  )8/32(21  )8/47(44  )8/18(12  )6/7(7  

من كار كردن در زمينه اين رشته را 
  /دوست دارم

)5/12(8  )12(11  )8/23(21  )1/51(47  )9/21(14  )3/16(15  )6/15(10  )3/16(15  )2/17(11  )3/4(4  

پس از گذراندن مقطع كارشناسي در 
  /دهم مقاطع باالتر ادامه تحصيل مي

)6/26(17  )3/41(38  )1/39(25  )9/35(33  )8/18(12  )3/16(15  )4/9(6  )3/3(3  )7/4(3  )3/3(3  

  15)3/16(  14)9/21(  42)7/45(  17)6/26(  16)5/17(  17)6/26(  13)1/14(  9)1/14(  5)4/5(  7)9/10(  ام اشتباهاً در اين رشته پذيرفته شده
دروس ارائه شده كاربردي و قابل 

  /استفاده در محيط كار هستند
)3/6(4  )2/2(2  )9/21(14  )1/26(24  )1/23(15  )3/28(26  )4/23(15  )1/39(36  )4/23(15  )3/3(3  

سر فصل دروس ارائه شده با محتواي 
  /آموزشي متناسب با نيازهاي جامعه است

)8/7(5  )1/1(1  )8/18(12  )6/32(30  )1/39(25  )38(35  )4/23(15  )1/26(24  )9/10(7  )2/2(2  

دروس و محتواي آنها به گونه اي 
ست كه نيازهاي شغلي من را در ا

  /كند محيط كار تأمين مي

)7/4(3  )1/1(1  )25(16  )7/33(31  )4/23(15  )3/29(27  )4/23(15  )3/28(26  )9/21(14   )6/7(7  

  
و  ارافزايش پذيرش دانشجو بدون توجه با نياز بازار ك

خاطر پاسخ به نياز روزافزون داوطلبان ورود ه صرفاً ب
اي اخير و عدم توسعه زير ه به دانشگاه در سال

  ايجاد روحيه ياس و نااميدي به  هاي الزم باعث ساخت
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در توجيه نگرش منفي . آينده شغلي دانشجويان شده است
اي نسبت به  دانشجويان دو رشته بهداشت محيط و حرفه

توان به نظريه  رشته تحصيلي و آينده شغلي خود مي
بر . داشاره كر) Peter Blave(شناس معروف  جامعه

اساس نظريه بالو دو گروه عوامل در انتخاب شغل 
گروه اول خصوصيات فردي از قبيل عوامل . دخالت دارند

شود و گروه دوم،  بيولوژنيك و رواني را شامل مي
اين   گيرد كه از موقعيت اقتصادي و اجتماعي را در بر مي

توان به موقعيت جغرافيايي، منافع اجتماعي،  گروه مي
و ارتقاي شرايط فرهنگي و بازار كار اشاره  امكان تحرك

تري در  تر و حساس عوامل گروه دوم نقش مهم. نمود
در حال حاضر پذيرش دانشجو ). 15(انتخاب شغل دارند

هاي گروه علوم پزشكي و از جمله  در كليه رشته
اي و بهداشت محيط افزايش  حرفه بهداشتهاي  رشته

ي انتخاب رشته يافته به طوري كه طبق دفترچه راهنما
آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور، ظرفيت 

در مقطع  1391و  1390هاي  پذيرش دانشجو در سال
ترتيب  اين دو رشته به  كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

ارشد و  اسيدر مقاطع كارشن. نفر است 1290و  1222
دكتري نيز نرخ پذيرش دانشجوي بااليي را شاهد هستيم، 

ميزان پذيرش دانشجو در مقطع دكتري براي مثال 
نفر در سال  38به  1382نفر در سال  5بهداشت محيط از 

اين در شرايط كنوني عوامل  بنابر. رسيده است 1391
 گرشتغيير يافته و نگروه دوم به طور قابل توجهي 

دانشجويان به رشته تحصيلي و آينده شغلي آنها را تحت 
 اين تحقيق ساس نتايجبر ا). 8و7(تأثير قرار داده است

  اي از انتخاب از دانشجويان رشته بهداشت حرفه% 4/60
اين رشته دانشگاهي رضايت دارند، در حالي كه فقط 

اين   از دانشجويان رشته بهداشت محيط از انتخاب% 5/36
تنوع دروس رشته بهداشت . راضي هستند ليرشته تحصي

در اي و نيز وجود صنايع و كارخانجات متنوع  حرفه
هاي آموزشي و پژوهشي زيادي كه  سطح استان و جاذبه

از داليل نگرش بهتر  اين صنايع وجود دارند،  در

  . اين رشته هستند  دانشجويان
آلبرت آليس يكي از داليل نگرش منفي دانشجويان به 
رشته خود را اهمال كاري دانشجويان در انجام تكاليف 

 د است بيشترمحقق معتق نيا نيهمچن). 16(داند خود مي
اين   مردم گرفتار عادت بيمار گونه اهمال كاري هستند و

  .گذارد عادت بر كارايي و سالمت رواني افراد تأثير مي
داليل نگرش منفي دانشجويان رشته بهداشت محيط،  از
اين رشته   توان به پذيرش بيشتر دانشجويان دختر در مي

اين   هاي و از طرف ديگر ماهيت مردانه بودن حيطه فعاليت
آموختگان و  رشته و محدود بودن مراكز جذب دانش

 نينسبت به اشتغال بانوان در ا ياجتماع يفرهنگ نهيزم
در  نيساله محقق 15تجارب . دو رشته اشاره كرد

و  ياعم از كارخانجات، مراكز بهداشت يكار يها طيمح
 ،ييو روستا يآب و فاضالب شهر يها شركت ،يدرمان

 يها ها، شركت يپسماند شهردار تيريمد يها سازمان
شاغل از  يها دهد اغلب خانم مشاور، نشان مي يمهندس

دارند  مي هارافراد اظ نيا. ستندين يخود راض يكار طيمح
 يليرشته به عنوان رشته تحص نيكه ما در انتخاب ا

 هيخود گال يكار طيو از مح ميا اشتباه كرده يدانشگاه
. مردانه دارند تيها ماه تهرش نيكنند كه ا مي انيدارند و ب

 زين يدر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك يحت
  با .دشو مي استخدامآموخته مرد  فقط دانش يدر موارد

هاي  اين نتايج به دانشجويان رشته  اين حال جهت تعميم
هاي  بهداشت نياز به تحقيقات مشابه در ساير دانشگاه

ات مشابهي در صورت انجام چنين تحقيق. كشور است
اين رشته و پذيرش   امكان بازنگري سر فصل دروس

  .دانشجو بر طبق نياز بازار كار فراهم خواهد شد
  

  گيري نتيجه
نگرش دانشجويان هر دو رشته بهداشت محيط و بهداشت 

 نيهمچن. مناسب نبودآينده شغلي خود   اي نسبت به حرفه
 اي نسبت به رشته نگرش دانشجويان رشته بهداشت حرفه

خود مثبت بود، اما نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط 
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لذا توجه جدي وزارت . نسبت به رشته خود منفي بود
در  لينسبت به تعد يپزشك موزشبهداشت، درمان و آ

 يرويمناسب ن عيها، توز رشته نيدانشجو در ا رشيپذ
 يواقع يازهاياصالح سرفصل دروس بر اساس ن ،يانسان

ر كار جديد از اولويت بااليي برخوردار ايجاد بازا  جامعه، و
كاري و  طهمچنين آگاهي داوطلبان كنكور از شراي. است
تواند ديدگاه آنها را  ها مي گونه رشته اين  هاي جذب زمينه

  .نسبت به انتخاب رشته مناسب بهبود بخشد
  

  قدرداني
از كليه دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 

كاري خوب در اين تحقيق كمال پزشكي قزوين به جهت هم
 .تشكر و قدراني به عمل مي آيد
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Attitudes of Environmental Health and Occupational Health Students 
Toward Their Discipline and Future Career in Qazvin University of 

Medical Sciences in 2012. 
 

Hamzah Ali Jamali1, Mehran Ghalenoei2 
 

Abstract 
 
Introduction: The raise of environmental and occupational health graduates followed by scarce 
employment has developed a concern about these disciplines and future career among students. This study 
was performed with the aim of determining environmental health and occupational health students' attitude 
toward their disciplines and future career in Qazvin University of Medical Sciences in 2012. 
Methods: All environmental and occupational health freshmen of Qazvin University of Medical Sciences 
studying for a segregated or integrated Bachelor’s Degree in 2012-2013 participated in this descriptive 
cross-sectional study through census (n=156). The data gathering tool was Minnesota University 
questionnaire including 17 questions, using a Likert scale. Data were analyzed using t-test and chi-square 
test. 
Results: The mean and standard deviation of environmental students' attitude toward their future career was 
50.7±9.7 (out of 85). Also mean and standard deviation of occupational students' attitude was 53.3±6.9. 
Mean and standard deviation of environmental health students' attitude in men was 58±8.4, But these 
parameters in women were 49.7±9.7. On the other hand, mean and standard deviation of occupational 
health students' attitude toward their future career was 53.3±7.6 in men and 53.2± 6.7 in women. 
Conclusion: The mean score for attitude of environmental health under investigation toward their discipline 
and future career was lower than acceptable level which demonstrates lack of desirable attitude toward 
future career among students. The authorities should pay special attention to creating jobs for these 
students. Curriculum improvement should also be seriously considered in order to increase the students’ 
competence. Also, informing students about university disciplines before they take the entrance examination, 
and supporting the students financially may prove helpful in improving their attitudes. 
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