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زمینه و هدف :محیط یادگیری باید امکانات الزم را برای تغییرات مثبت و سازنده در نگرش دانشجویان فراهم آورد تا با تشویق و ایجاد رغبت بیشتر،
منجر به یادگیری پایدار و مستمر گردد .برای ایجاد تغییرات سازنده ،وجود اطالعات در مورد وضع موجود و نگرش دانشجویان نسبت به رشته
تحصیلی خود ضروری است .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی دیدگاه دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای تحصیلی
(محیط آموزش ،کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی) قبل و بعد از ورود به
بخشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش کار :مطالعه حاضر به صورت مقطعی -تحلیلی در سال  ،3932بر روی  35نفر از دانشجویان پزشکی عمومی و دندانپزشکی مشغول به تحصیل
ورودی سال  3988دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته در پنج حیطه ( 99سؤال) درباره
مؤلفههای آموزش رشته پزشکی و دندانپزشکی (محیط آموزش ،کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه
اجتماعی رشته) بود .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ( ANOVA ،Paired tو  )Mann-Whitneyدر نرمافزار  SPPSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :بین دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی نسبت به مؤلفههای محیط آموزش و کاربردی بودن رشته تحصیلی تفاوت معنیداری وجود داشت ،اما
بین دیدگاه آنان نسبت به مؤلفههای جذابیت رشته تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .از طرف
دیگر ،تفاوت بین دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای محیط آموزش و آینده شغلی ،معنیدار بود .بر اساس یافتهها ،بین دیدگاه
دانشجویان دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته تحصیلی و جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی تفاوت
معنیداری وجود نداشت .همچنین ،تفاوت معنیداری بر اساس جنسیت و سن در دو گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنها در سه مورد از مؤلفههای تحصیل تفاوت معنیداری در دیدگاههای دانشجویان هر دو گروه وجود
دارد و در بقیه موارد تفاوت معنیداری مشاهده نگردید .بر این اساس ،میتوان برنامههای کوتاه مدت و بلند مدتی را به منظور افزایش کارایی ،اصالح
ساختار آموزشی دانشگاها و فراهم آوردن امکانات رفاهی و اقتصادی مناسب برای دانشجویان ارایه نمود.
کلید واژهها :رشته تحصیلی ،آموزش ،دیدگاه ،دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ،بخشهای بالینی
*نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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مقدمه
علم پزشکی آمیختهای از علم ،هنر و تجربه است که در
تشخیص ،درمان و جلوگیری از بروز بیماریها به کار میرود
و دستاندرکاران این حیطه مسؤول تأمین ،حفظ و ارتقای
سالمت آحاد جامعه هستند ( .)3 ،2دانشگاه بستر اصلی تدارك
و تأمین نیروی انسانی کارامد برای رفع نیازهای جامعه است.
در این راستا ،دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل اهمیت
حرفههای وابسته ،رسالت مهمی در تکامل نقش حرفهای
دانشآموختگان خود ایفا میکنند (.)9
شواهد نشان میدهد که هر ساله شوق و اشتیاق یا به
عبارت دیگر ،تب ورود به دانشگاه عدهای از جوانان را
فرامیگیرد ،اما بعد از ورود به دانشگاه بنا به دالیلی که از
مهمترین آنها ،شناخت ناکافی نسبت به دانشگاه و تصمیم
عجوالنه در انتخاب رشته میباشد ،دلسردی و کاهش انگیزه در
آنان پدید میآید که بر کیفیت تحصیل اثرگذار است.

صاحبنظران بر این عقیده هستند که پیچیدگیها و عوامل
متعددی وجود دارد که یکی از این عوامل ،آشنا نبودن با محیط
جدید و شناخت ناکافی دانشجو از رشته تحصیلی و آینده
تحصیل در دانشگاه میباشد (.)2
همچنین ،عوامل مختلفی در دوران دانشجویی میتوانند
باعث عالقه و نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی و یا بر
عکس منجر به خستگی ،دلزدگی یا ناامیدی از ادامه تحصیل
شوند ( )5که انتخاب شغل یکی از مهمترین این عوامل
میباشد .این انتخاب به عنوان یکی از اصلیترین تصمیمات هر
فرد در طول زندگیاش مطرح است .با انتخاب یك شغل ،فرد
باید هزینه و وقت زیادی را صرف آموزش حرفهاش نماید .در
این میان ،انتخاب رشتههای دانشگاهی و به خصوص رشتههای
پزشکی و دندانپزشکی باید با دقت و تأمل بیشتری صورت
پذیرد؛ چرا که با توجه به رقابت شدید در این عرصه ،اغلب
تغییر حرفه در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی به ندرت و با
صرف هزینه و وقت زیادی امکانپذیر میباشد (.)6
دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی به عنوان محیط

دوره دوازدهم شماره سوم

یادگیری باید امکانات الزم را برای تغییرات مثبت و سازنده در
نگرش دانشجویان فراهم آورند تا با تشویق و ایجاد رغبت
بیشتر ،باعث ایجاد یادگیری پایدار و مستمر شوند .برای ایجاد
تغییرات سازنده ،وجود اطالعات در مورد وضع موجود و
نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود ،ضروری به
نظر میرسد .با استفاده از این اطالعات و تقویت عوامل مثبت
و اصالح عوامل منفی ،میتوان زمینه رضایت هرچه بیشتر
دانشجویان را نسبت به رشته تحصیلی فراهم آورد (.)8،3
نتایج حاصل از مطالعات ،راهنمای مناسبی جهت اصالح
خطمشیها ،تغییرات مناسب در برنامههای آموزشی و ظرفیت
پذیرش دانشجو است .رجایی و همکاران در تحقیق خود نتیجه
گرفتند که دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان دارای نگرش مثبتی نسبت به رشته تحصیلی و آینده
شغلی خود هستند ( .)3نتایج مطالعه فتاحی و همکاران نشان
داد که بیشتر دانشجویان دندانپزشکی به رشته تحصیلی خود
عالقه دارند و با قرار گرفتن در بطن این رشته ،نه تنها عالقه
آنان کمتر نشده است ،بلکه عالقمندتر شدهاند (.)34
بر اساس نتایج مطالعه امینی و همکاران در خصوص
بررسی نگرش دانشجویان سال اول پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز به رشته خود و آینده آن 62/3 ،درصد از
دانشجویان ،این رشته را با شناخت کافی انتخاب کرده بودند و
 28/3درصد (حدود نیمی از دانشجویان) اعتقاد داشتند که این
رشته سبب رفاه و آسایش در زندگی میگردد .در خصوص
درامدزایی این رشته نیز 99 ،درصد جمعیت مورد مطالعه عقیده
داشتند که کسب درامد باال یکی از مزایای رشته پزشکی است
و نکته قابل توجه در این تحقیق بود (.)6
صدر ارحامی و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که نگرش دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان نسبت به آینده شغلی خود منفی بود؛ در حالی
که بیشتر دانشجویان نگرش مطلوبی نسبت به رشته تحصیلی
خود داشتند ( .)33بر اساس گزارش انجام شده در انگلستان،
بسیاری از پزشکان عمومی و پزشکان زن (با توجه به افزایش
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تعداد آنها) ،از آینده شغلی خود اطمینان نداشتند و اغلب با

این دانشجویان نسبت به سایر رشتههای دانشگاهی و اهمیت

تجربه مشابهی از مشکالت و محدودیت در حرفه خود ،با

فراوان توجه به فراهمسازی محیط و امکانات مناسب در جهت

شك و تردید به محیط کاری وارد میشوند (.)32

آموزش این دانشجویان جهت تحصیل بهتر و مناسبتر،

بر اساس مطالعه راهنمایی شغلی آموزش عالی بر روی 884

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان

دانشجوی پزشکی دانشگاه  Jyväskyläفنالند ،دانشجویان در

رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای تحصیلی

مورد زندگی حرفهای و آینده انتقال از دانشگاه به زندگی کاری

(محیط آموزش ،کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته

چالشهایی پیش رو داشتند .از جمله اینکه از افت موقعیت و

تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی) قبل

درامد پزشکی نگران بودند و معتقد بودند که نیروی پزشکی

و بعد از ورود به بخشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بیش از میزان مورد نیاز جامعه است (.)39

در سال  3933-32انجام شد.

نتایج مطالعه جوادی و همکاران نشان داد که اغلب
دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود از نظر ارضای روحی-
روانی نگرش منفی داشتند و معتقد بودند که حرفه پزشکی از
نظر تأمین اقتصادی در آینده وضعیت متوسطی خواهد داشت
( .)32از طرف دیگر ،نتایج تحقیق انجام شده در کشور بوسنی
حاکی از آن بود که دانشجویان به قابلیتهای حرفهای مورد
انتظار خود دست نیافته بودند و از مشکالت موجود در
آموزش مهارتهای بالینی ابراز نارضایتی نمودند (.)35
همچنین ،در مطالعهای نظرات کارورزان ،استادان و
فارغالتحصیالن رشته پزشکی درباره اهمیت و محتوای آموزشی
مناسب بررسی شد و مشخص گردید که درگیر بودن با
آموزشهای تئوری متفاوت با آموزش بالینی ،در هر زمان بر
کارایی فرد تأثیر منفی میگذارد و میتواند موجب اتالف وقت
بالینی دانشجو گردد (.)36
از سوی دیگر ،پویایی علم پزشکی که از جمله مهمترین
بخشهای علم در دنیای امروز محسوب میشود ،اهمیت کار
یك پزشك و شیوه آموزش پزشکی را مهم کرده است .از
آنجایی که هرگونه برنامهریزی در جهت ارتقای کیفیت
آموزش بالینی در گرو شناخت مشکالت ،نارساییها و
کاستیهای موجود در سیستم آموزش دوره بالینی از دیدگاه
دانشجویان این دوره میباشد و با توجه به این موضوع که
دانشجویان این دو رشته نقش اساسی و کلیدی در سالمت
عمومی جامعه ایفا میکنند و با توجه به مدت طوالنی تحصیل
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روش کار
این پژوهش از نوع مقطعی -تحلیلی بود .نمونههای مورد
مطالعه را  35نفر از دانشجویان رشتههای پزشکی و
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی سال 3988
تشکیل میدادند .معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت
دانشجویان ،دانشجو بودن در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی
و اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقطع
دروس تخصصی دندانپزشکی و یا کارآموزی و یا کارورزی
پزشکی عمومی (قبل و بعد از امتحان جامع علوم پایه) و
معیارهای خروج نیز شامل دانشجویان مهمان از سایر
دانشگاهها و دانشجویان پردیس بینالملل کرمان بود.
نمونهگیری به صورت سرشماری انجام شد و همه دانشجویان
قبل و بعد از امتحان جامع علوم پایه و کسب نمره قبولی قبل
از ورود به بخش های بالینی و بعد از شش ماه از ورود به
بخش های بالینی ،در مطالعه شرکت کردند ( 25دانشجوی
دندانپزشکی و  54دانشجوی پزشکی).
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته متشکل از
دو بخش بود .بخش اول از سؤاالت مرتبط با خصوصیات
فردی (جنس ،رشته تحصیلی ،سن ،سال ورود به دانشگاه و
وضعیت تأهل) و بخش دوم (با استفاده از منابع معتبر علمی،
بررسی پیشنیه و دیگر مطالعات انجام شده درباره موضوع
تحقیق و همچنین بهرهگیری از نظرات استادان و متخصصان

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تهیه شد) از  99سؤال در پنج حیطه درباره مؤلفههای آموزش
رشته پزشکی و دندانپزشکی تشکیل شده بود.
پنج حیطه مورد بررسی شامل  3سؤال در خصوص محیط
آموزش 2 ،سؤال درباره کاربردی بودن رشته تحصیلی34 ،
سؤال در مورد جذابیت رشته تحصیلی 5 ،سؤال در مورد آینده
شغلی و  5سؤال درباره جایگاه اجتماعی بود که به صورت
درجهبندی لیکرت (از کامالً موافق تا کامالً مخالف) تدوین
گردید.
جهت بررسی روایی ،از روش روایی محتوا استفاده گردید
و پرسشنامه در اختیار  34نفر از استادان صاحبنظر قرار داده
شد و اصالحات الزم پس از اعالم نظر آنها انجام گرفت.
برای هر گزینه امتیاز بر حسب پاسخ به ترتیب از کامالً مخالف
(امتیاز  )3تا کامالً موافق (امتیاز  )5محاسبه شد (حداکثر امتیاز
کل پرسشنامه =  .)365حیطه آموزش محیط  25امتیاز ،حیطه
کاربردی بودن رشته تحصیلی  24امتیاز ،حیطه جذابیت
تحصیلی  54امتیاز ،حیطه آینده شغلی  25امتیاز و حیطه جایگاه
اجتماعی  25امتیاز داشت .جهت تعیین پایایی پرسشنامه،
ضریب  Cronbachs alphaمحاسبه گردید (.)r = 4/32
دادهها ضمن رعایت جنبههای اخالق پژوهش ،ارایه مجوز
تحقیق ،بینام بودن پرسشنامهها ،اختیاری بودن شرکت در
مطالعه و محرمانه بودن اطالعات ،جمعآوری و مورد استفاده
قرار گرفت و در نهایت با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 36
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILدر دو سطح
توصیفی و استنباطی بررسی گردید .برای توصیف اطالعات
دموگرافیك دانشجویان و همچنین نگرش آنان قبل و بعد از
مطالعه ،از شاخصهای توصیفی مرکزی و پراکندگی و فراوانی
و درصد فراوانی استفاده شد .جهت مقایسه دو گروه و چند
گروه به ترتیب از آزمونهای  Paired tو  ANOVAو در
موارد عدم وجود شرایط ،از آزمونهای معادل غیر پارامتریك
( )Mann–Whitneyاستفاده گردید .جهت بررسی تأثیر
متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته نیز تحلیل رگرسیون
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یافتهها
از مجموع  334نفر 92/2 ،درصد از دانشجویان را پسران و
 65/8درصد را دختران تشکیل دادند 62/3 .درصد مشارکت
کنندگان بین سنین  23-22سال 23/2 ،درصد بین سنین 29-22
و  34/5درصد  25سال به باال بودند .میانگین امتیازات کل
مؤلفههای تحصیل  9/25به دست آمد .میانگین امتیاز محیط
آموزشی ،کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته
تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه اجتماعی به ترتیب ،2/38
 9/22 ،9/89 ،9/54و  9/23بود.
برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون –Kolmogorov

 Smirnovیك نمونهای استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل
شده ،فرض نرمال بودن برای مؤلفههای محیط آموزشی،
کاربردی بودن و جایگاه اجتماعی برقرار بود ( )P < 4/454و
برای متغیرهای جذابیت و آینده شغلی برقرار نبود
( .)P > 4/454یافتهها نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان
پزشکی نسبت به مؤلفه محیط آموزش قبل و بعد از ورود به
بخشهای بالینی تفاوت آماری معنیداری وجود داشت
( .)P > 4/443همچنین ،تفاوت آماری معنیداری در مؤلفه
کاربردی بودن قبل و بعد از ورود به بخشهای بالینی در گروه
پزشکی مشاهده شد ( ،)P > 4/443اما این تفاوت در گروه
دندانپزشکی معنیدار نبود (جدول .)3
بر اساس نتایج تحلیل آزمون  ،Paired tبین میانگین
مؤلفههای جایگاه اجتماعی و جذابیت در دانشجویان پزشکی و
دندانپزشکی قبل و بعد از ورود به بخشهای بالینی تفاوت
آماری معنیداری مشاهده شد؛ در حالی که در مؤلفه آینده
شغلی در گروه پزشکی قبل و بعد از ورود به بخشهای بالینی
تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت ،اما در این مؤلفه در
گروه دندانپزشکی تفاوت معنیداری بود (جدول  .)3همچنین،
عدم وجود تفاوت معنیدار بین متغیرهای زمینهای (جنسیت و
سن) در دو گروه از یافتههای مطالعه بود.

خطی چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت.
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جدول  :3نتایج تحلیل آزمون  Paired tجهت مقایسه میانگین مؤلفه آموزش در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی قبل و بعد از ورود به بخشهای بالینی
مؤلفه محیط آموزش
مقطع تحصیلی

دانشجویان پزشکی

معیار

علوم پایه
بالینی

2/65 ± 4/53

مؤلفه کاربردی بودن

دانشجویان پزشکی

معیار

علوم پایه
بالینی

9/45 ± 4/62

مقطع تحصیلی

دانشجویان پزشکی

علوم پایه

9/24 ± 4/69

بالینی

9/93 ± 4/23

مؤلفه آینده شغلی
مقطع تحصیلی

9/834

> 4/443

9/99± 4/54

نتیجه آزمون
Paired t

دانشجویان دندانپزشکی

P

2/235

نتیجه آزمون

> 4/443

P

Paired t

9/84 ± 4/64

-4/398

دانشجویان دندانپزشکی

رتبهها

بالینی

54

55/93

نتیجه آزمون

P

Paired t

4/954

9/29 ± 4/65

-3/533

4/335

9/25 ± 4/68

Whitney

علوم پایه

3/436

4/285

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین

54

Paired t

9/62 ± 4/39

آماره –Mann

25/63

نتیجه آزمون

P

میانگین  ±انحراف معیار

دانشجویان پزشکی

تعداد

9/952

> 4/443

2/32 ±4/69

میانگین  ±انحراف
معیار

Paired t

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف

9/53 ± 4/64

مولفه جایگاه اجتماعی

Paired t

P

میانگین  ±انحراف
9/45 ± 4/52

مقطع تحصیلی

نتیجه آزمون

دانشجویان دندانپزشکی

نتیجه آزمون

P

3445/544

بحث و نتیجهگیری

دانشجویان دندانپزشکی
P

4/434

تعداد

میانگین رتبهها

25

93/34

25

53/34

آماره –Mann

P

Whitney
364/5

4/423

نتایج پژوهش نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان پزشکی

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،میانگین نمرات

نسبت به مؤلفههای محیط آموزش و کاربردی بودن رشته

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی

تحصیلی تفاوت معنیداری وجود دارد .در توضیح این نتیجه،

قبل و بعد از ورود به بخشهای بالینی در حد متوسط میباشد.

چنین میتوان گفت که هدف نهایی در گستره بالینی بر خالف

این امر نشان میدهد که دانشجویان نگرش خیلی مطلوبی

دوره علوم پایه ،کسب تبحر است .اتاق عمل ،اورژانس،

نسبت به رشته تحصیلی خود ندارند .این نتیجه با یافتههای

درمانگاهها ،بخشهای مراقبت ویژه ،کلینیكهای خصوصی و

تحقیق صدر ارحامی و همکاران ( )33همخوانی داشت.
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کالسهای درسی در محیطهای بالینی ،عرصههای کسب

جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی تفاوت معنیداری مشاهده نشد

مهارت ،حل مشکالت و یادگیری بالینی میباشند (.)33

که این یافته با نتیجه پژوهش فتاحی و همکاران ()34

از جمله تفاوتهای عمده دوره مهارتهای بالینی میتوان

همخوانی دارد.

به محرومیت از خواب در دانشجویان سالهای آخر پزشکی به

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت معنیداری بین

دلیل انجام شیفتهای شبانه ،بر هم خوردن ساعتهای خواب

میانگین مؤلفههای تحصیل بر اساس ویژگیهای دموگرافیك

و بیداری به دلیل انجام شیفتهای شبانه و روزانه ( ،)38جو

(جنس و سن) در هر دو گروه پزشکی و دندانپزشکی وجود

غیر حمایتی و تغییرات ایجاد شده در نحوه زمانبندی دروس،

ندارد؛ بدین معنی که بین دیدگاه دانشجویان پزشکی دختر و

حجم باالی مطالب و رفرنسهای مطالعاتی و تعدد استادان،

پسر نسبت به مؤلفههای تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد .بر

نحوه و جو برخورد با کارکنان بیمارستانی و از همه مهمتر

اساس گزارش انجام شده در انگلستان ،بسیاری از دانشجویان

امتحانات متعدد و بدون وقفه کتبی و Objective ( OSCE

پزشکی زن (با توجه به افزایش تعداد آنها) از آینده شغلی

 )structured clinical examinationاشاره کرد ( )33که این

خود اطمینان نداشتند ( .)32یك پزشك هنگام شروع به کار در

عوامل میتواند باعث تفاوت دیدگاه دانشجویان نسبت به

امر طبابت با حرفهای روبهرو میشود که دارای ارزشها و

محیط آموزشی یا کاربردی بودن رشته شود.

مسؤولیتهای ویژهای در بین سایر مشاغل و حرفهها میباشد.

مطابق نتایج پژوهش ،بین دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت

صفات مورد انتظار از هر پزشك صفاتی همچون دلسوزی،

به مؤلفههای جذابیت رشته تحصیلی ،آینده شغلی و جایگاه

عالقمندی ،علم به هویت انسانی افراد ،کاردانی ،متانت ،مطالعه

اجتماعی رشته تحصیلی تفاوت معنیداری وجود نداشت که این

مستمر ،حس کنجکاوی و داشتن صفات واالی اخالقی است

یافته با نتیجه مطالعه رجایی و همکاران ( )3مطابقت داشت.

( .)24نحوه نگرش دانشجویان پزشکی در طول تحصیل به

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین دیدگاه دانشجویان

رشته تحصیلی خود ،موجب بروز صفات مذکور و تقویت

دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای محیط آموزشس و آینده شغلی

آنها و یا باعث تضعیف آنها خواهد شد .عوامل مختلفی در

تفاوت معنیداری وجود دارد و این یافته به نتایج تحقیقات صدر

دوران دانشجویی میتوانند سبب عالقه و نگرش مثبت نسبت

ارحامی و همکاران ( )33و جوادی و همکاران ( )32شبیه بود.

به رشته تحصیلی و یا بر عکس منجر به خستگی ،دلزدگی یا

همچنین باید توجه داشت که نگرانی نسبت به آینده شغلی در

ناامیدی از ادامه تحصیل شوند (.)6

دانشجویان پزشکی یا دندانپزشکی ،مقولهای مختص به کشور ما

انجام مطالعات کاربردی بیشتر برای بررسی علل نگرش و

نیست .مطالعات متعدد در نقاط مختلف جهان نشان میدهد که

دیدگاههای منفی دانشجویان رشته پزشکی نسبت به آینده

نگرانی از آینده شغلی در بین دانشجویان رشته پزشکی ،حتی در

شغلی خود میتواند راهگشا باشد .برطرف کردن عوامل

کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد .پژوهشی در فنالند نشان داد

زمینهساز نگرش منفی دانشجویان رشته پزشکی نسبت به آینده

که دانشجویان در مورد زندگی حرفهای و انتقال از دانشگاه به

شغلی از طریق تغییرات اساسی در سیستم آموزشی و پذیرش

زندگی کاری آینده با چالشهایی روبهرو میباشند .دانشجویان

دانشجو و اطالعرسانی کامل و مناسب در رابطه با جنبههای

پزشکی اعتقاد داشتند ،نیروی پزشکی تربیت شده بیش از نیاز

مختلف رشتههای تحصیلی ،شرایط و بازار کار هر رشته به

جامعه است (.)39

داوطلبان ورود به دوره آموزش عالی در دورههای

بین دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به مؤلفههای

پیشدانشگاهی ،میتواند این انگیزش را تقویت نماید.

کاربردی بودن رشته تحصیلی ،جذابیت رشته تحصیلی و

همچنین ،برنامهریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش
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 از آقای دکتر مجید اسدی که در جمعآوری، همچنین.میآید

 اصالح ساختار،کارایی و بهرهوری صحیح از نیروهای انسانی

اطالعات همکاری نمودند و دانشجویان عزیزی که در انجام

آموزشی و اداری دانشگاهها و فراهم آوردن امکانات رفاهی و

. سپاسگزاری میگردد،مطالعه حاضر صمیمانه مشارکت کردند

 از مسایل مهم و قابل توجه،اقتصادی مناسب برای دانشجویان
.به شمار میرود

سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان به جهت حمایت از طرح حاضر تقدیر و تشکر به عمل
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Background & Objective: Learning environment should be opportunities for positive change in
students' attitude to encourage them and create more interest, leading to sustainable learning. To
make constructive changes, having information on the current status and about students' attitudes
toward their discipline is essential. This study was designed to assess the medical and dental
students' attitude toward their study field (learning environment, practicability, attraction, social
rank, and future employment) before and after experiencing clinical practice in Kerman
University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This cross-sectional analytic study was conducted in 2012. The study population were
95 medical and dental students of Kerman University of Medical Sciences, as census of students.
A researcher-made questionnaire was designed consisting 33 questions in five areas of the
components of medical education and health care (education environment, applicability of the
course, the attractiveness of the field, career and social status). Data were analyzed using paired t,
ANOVA, and Mann-Whitney U tests via SPSS software.
Results: There were significant differences between the medical students' attitude toward
educational environment and practicability of the field before and after experiencing clinical
practice; but there was no significant difference between their attitude toward attraction, future
employment, and social rank of the field. On the other hand, there were significant differences
between dental students' attitudes toward educational environment and future employment before
and after experiencing clinical practice; but there was no significant difference between their
attitudes toward practicability, attraction and social rank of the field. In addition, there was no
significant difference between the two groups based on gender and age.
Conclusion: The results showed significant differences only in three educational components
between two groups of students. According to obtained data, short- and long-time plans could be
designed for increasing the efficiency of education, improving educational structure, and
obtaining welfare and economical possibilities for students.
Key Words: Major, Education, Attitude, Medical, Dental, Students, Clinical courses
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