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ارزیابی وضعیت نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفهای نسبت به رشتهی
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تحصیلی و آیندهی شغلی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 5931
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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیالن بیکار و وجود مشکالت در جذب و اشذتاا ننذان،
نگرانیها در این زمینه افزایش یافته است لبا پژوهش حاضر با هدف ارزیذابی وضذعیت نگذرا دانشذجویان
رشتهی بهداشت محیط و حرفهای نسبت به رشتهی تحصذیلی و نینذدهی شذالی در دانشذگاه علذوم پزشذکی
سمنان در سا  1931اجرا گردید.
مواد و روشکار :مطالعهی حاضذر از نذوت توفذی ی-تحلیلذی و بذه روا مقطعذی بذود .تعذداد  39ن ذر از
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،به روا سرشذماری مذورد
مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمعنوری دادهها ،پرسشنامهی مورد است اده در دانشگاه مینهسوتای نمریکذا بذود
که شامل  11سؤا در زمینهی نگرا دانشجویان نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی میباشد .دادهها
با است اده از نرم افزار  SPSSنسخه  ،22نزمون ننذالیز واریذانی یذر هرفذه t ،مسذتقل و نزمذون همبسذتگی
 Pearsonمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سنی افراد  21/22±1/83سا بود .میانگین و انحراف معیار نمرهی نگرا
دانشذذجویان نسذذبت بذذه رشذذتهی تحصذذیلی و نینذذدهی شذذالی بذذهترتی ذ

 98/28±6/81و  29/81±2/31بذذود.

بههورکلی یر سوم پاسخ دهندگان ،نگرشذی من ذی نسذبت بذه رشذته تحصذیلی ( )% 91/9و اکثریذت افذراد
شرکتکننده ،نگرشی من ی نسبت به نینده شالی داشتند (.)%63/6
نتیجهگیری :اغل

دانشجویان مورد بررسی ،در زمینه ی فرفت شالی نینده ابراز نگرانی نمودنذد .بذهنظذر

اشتاا و بازار کار متمرکز شود.
واژههایکلیدی :نگرا دانشذجویان ،بهداشذت محذیط و حرفذهای ،رشذتهی تحصذیلی ،نینذدهی شذالی،
سمنان
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میرسد؛ برنامههای نموزا در رشتهی بهداشت محیط و حرفهای باید متناس

با شذرایط مذورد نیذاز واقعذی

علیرضا دهدشتی

مقدمه

81

ندهی شالیشان ،از عواملی هستند
رشتهی تحصیلی و نی 

مراکز علمی و دانشگاهی بهجهت اینکه وظی هی

که با تحصیل ننان مرتبط است همچنین عوامل مختل ی

تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص را بر عهده

مانند سن ،جنی ،رشتهی تحصیلی و غیره در ایجاد

دارند؛ یکی از عوامل مهم رشد و پویایی جامعه

انگیزا دانشجویان مؤثر میباشد (.)16

محسو

میشوند .نیروهای انسانی کارنمد ،باید بههور

موفقیت و رسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرا

مناس

از نظر جارافیایی ،نوت تخصص و جنسیت

مثبت نسبت به نن عمل یا هدف میباشد .نگرا مثبت

توزیع شوند تا بتوانند به خوبی ای ای نقش کنند و گام

نسبت به نیندهی شالی ،ناشی از عواملی مانند شرایط

مؤثری در ح ظ سالمت افراد جامعه بردارند (.)1-2

محیط کار ،نظام سازمانی شال ،روابط حاکم بر محیط

در ایران حدود  %28نرخ بیکاری ،مربوط به فارغ

کار و تأثیر عوامل فرهنگی است .بنابراین میتوان چنین

التحصیالن دانشگاهی میباشد ( .)1دانشجویان یکی از

استنباط نمود که رضایت شالی ،احساس روانی است

ارکان افلی و سازندگان نیندهی کشور محسو

که از عوامل اجتماعی متأثر میگردد ( .)11-13بر

میشوند امّا در سالیان اخیر ،نموزا عالی کشور با

اساس ادبیات تحقیق ،اکثر دانشجویان مورد بررسی در

مشکالت عدیدهای همچون گسترا مؤسسات

سایر کشورها نیز از نیندهی شالی و تحصیلیخود

نموزشی و دانشگاهی متنوت ،افزایش تعداد دانشجویان

نگران بودند (.)28-22

و تعداد زیاد فارغ التحصیالن بیکار مواجهه شده است
(.)6-3

نداشتن نگاهی و عالقه نسبت به رشتهی تحصیلی
موج

نیروهای بهداشتی متخصص در رشتههای مختلف،

بهوجود نمدن عدم تطابق میان نیندهی شال

افراد با نیازها و انتظارات میگردد و عواق

سوء ناشی

سطح جامعه هستند که باید در پستهای مرتبط با

سیستم سالمت تاثیر بگبارد ( .)29وجود سرخوردگی

رشتهی تحصیلی خود ،به کار مشاو شوند و با ارائهی

و عدم احساس امنیت شالی میتواند؛ منجر به هدر

طهی وظایف خود ،به رفع
خدمات مرتبط در حی 

رفتن سرمایههای معنوی و مادی فارغ التحصیالن

مشکالت جامعه بپردازند ( .)18با توجه به اهمیت

دانشگاهی شود ( .)22پژوهشی که روی نگرا

رشتههای بهداشتی درمانی ،دانستن نگرا دانشجویان

دانشجویان رشتههای بهداشت محیط و حرفهای

این رشته نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفت؛ نشان داد

خود از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)11،12

که اکثر دانشجویان بهداشت محیط نسبت به رشتهی

شناختها ،احساسها و نمادگی برای عمل

تحصیلی و نیندهی شالی خود نگرا مطلوبی نداشتند

ترکی

نسبت به یر چیز معین را ،نگرا شخص نسبت به نن

درحالیکه نگرا دانشجویان رشتهی بهداشت حرفهای

چیز میگویند ( .)19نگراهای فرد در دوران مختلف

نزدیر به حد قابل قبو بوده است ( .)11در همین

زندگی ،هماهنگ با محیط اهراف دستخوا تاییر

راستا مطالعهای در دانشگاه مینهسوتای نمریکا انجام

میشوند .مطالعات بیانگر نن است که نگراها در

شده است و اکثر دانشجویان پزشکی مورد بررسی ،در

دوران دانشجویی امکان بیشترین تاییر را دارند

مورد تنز موقعیت و درنمد پزشکان نگرانی داشتند

( .)12،11دیدگاه و انتظارات دانشجویان نسبت به

(.)28
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ارائه دهندگان خط مقدم خدمات بهداشتی درمانی در

از این مسئله قادر است که بر نظام نموزا عالی و
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ارزیابی وضعیت نگرش دانشجویان رشتهی...

سنجش وضعیت دیدگاه دانشجویان در مورد
رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی خود میتواند؛ امری

همچنین در خصوص محرمانه بودن اهالعات به
دانشجویان اهمینان خاهر داده شد.

م ید برای پیشبینی رفتارهای اجتماعی و ت سیر پی از

ابزار جمعنوری دادهها ،پرسشنامهای دو قسمتی

وقوت نن باشد .در همین راستا هرساله شاهد هستیم که

بود .بخش او مربوط به مشخصات فردی دانشجویان

به دلیل نارضایتی از رشتهی تحصیلی ،تعداد زیادی از

(سن ،جنی ،وضعیت تأهل و غیره) و بخش دوم

دانشجویان از ادامه تحصیل منصرف میشوند و یا

مشتمل بر 11سؤا  ،در خصوص نگرا دانشجویان

ناامیدانه ادامه تحصیل میدهند ( .)21،26از ننجا که

نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی بوده است.

تاکنون هیچ گونه بررسی علمی در این زمینه ،میان

پرسشنامهی مورد است اده در این مطالعه ،برگرفته از

دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی سمنان

پرسشنامهی مورد است اده در دانشگاه مینهسوتای

انجام نشده بود و این موضوت میتواند؛ نقطهی قوتی

نمریکا بود ( .)28پایایی پرسشنامهی مورد پژوهش،

برای این تحقیق باشد لبا مطالعهی حاضر با هدف

در مطالعات قبلی با نل ای کرونباخ  8/39مورد سنجش

ارزیابی وضعیت نگرا دانشجویان بهداشت محیط و

قرار گرفته بود که مقدار قابل قبو برای تأیید پایایی

حرفهای نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی در

نن میباشد ( .)1هر یر از سؤاالت پرسشنامهی

 1931اجرا

پاسخ

دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سا
گردید.

مبکور ،بر اساس مقیاس لیکرت تهیه و برحس

کامالً مخالف ( ،)1مخالف ( ،)2نظری ندارم (،)9
موافق ( )2و کامالً موافق ( )1نمره گباری شده است.

روش بررسی

برای ارزیابی وضعیت نگرا دانشجویان نسبت به

مطالعهی حاضر از نوت توفی ی-تحلیلی و به روا

رشتهی تحصیلی ،میانگین نمرات ننها با میانگین نزمون

 1931در دانشکده

 ])21+3(/2[ 21و برای ارزیابی وضعیت نگرا

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرا گردید.

دانشجویان نسبت به نیندهی شالی ،میانگین نمرات ننها

معیار ورود به مطالعه ،دانشجویان رشتههای بهداشت

با میانگین نزمون  ])28+3(/2[ 22مقایسه گردید.

محیط و حرفهای در مقاهع تحصیلی کارشناسی

نمرات کمتر از میانگین ،بهعنوان نگرا من ی و نمرات

ناپیوسته (ترم دوم و چهارم) و کارشناسی پیوسته (ترم

بیشتر یا مساوی با میانگین ،بهعنوان نگرا مثبت در نظر

ه تم و هشتم) بودند که  39ن ر از ننها به روا

گرفته شده است (.)2

مقطعی بود که در پاییز سا

نمونهها ،عدم تکمیل کامل پرسشنامه توسط پاسخ

نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام گردید .از ننالیز

دهندگان در نظر گرفته شد .برای اجرای هرح پی از

واریانی یر هرفه t ،مستقل و نزمون همبستگی

انجام هماهنگیهای الزم با مسئولین نموزا ،به

 Pearsonجهت تجزیه و تحلیل دادهها است اده شده

کالسهای درس مراجعه شد و بعد از بیان اهداف

است و سطح معنیداری نزمونها  8/81در نظر گرفته

پژوهش ،پرسشنامههای نماده شده در میان دانشجویان

شد.

توزیع و پی از تکمیل ،جمعنوری گردید .شرکت در
مطالعه ،اختیاری و با رضایتمندی نگاهانه بوده است
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سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند .معیار خروج

تجزیه و تحلیل اهالعات جمعنوری شده ،توسط

علیرضا دهدشتی

یافتهها

69

دانشجویان بهداشت حرفهای ( )%18/2معتقد بودند که

میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکتکننده

رشتهی تحصیلی ننان در مقاهع باالتر ،ارزا بیشتری

در مطالعه 21/22±1/83 ،سا و در محدودهی سنی

پیدا میکند که این روند در دانشجویان بهداشت محیط

 21-21سا قرار داشت .از مجموت  39دانشجوی مورد

( )%22/2گزارا شده است .نیمی از دانشجویان

بررسی 23 ،ن ر پسر ( )%91و  12ن ر دختر ( )%61بودند.

بهداشت محیط و بیش از  %96دانشجویان بهداشت

از این تعداد %29/2 ،دانشجوی بهداشت محیط و

حرفهای اعالم نمودند که به اشتباه در این رشته پبیرفته

 %16/6دانشجوی بهداشت حرفهای میباشند%12/1 .

شدهاند همچنین  %11/1دانشجویان بهداشت محیط و

دانشجویان مجرد %36/1 ،ساکن خوابگاههای

 %11/2دانشجویان بهداشت حرفهای ،بهدلیل اینکه

دانشجویی %33 ،غیر بومی و  %21فرزند سوم و بیشتر

رتبهی اکتسابی ننها در کنکور ،اجازهی پبیرا در

خانواده بودند .فراوانی دانشجویان از لحاظ ترم

این رشته را به ننها داده است؛ نن را انتخا

کردهاند

تحصیلی به این فورت بود که  %26/1ترم دوم%11/1 ،

(جدو .)2

ترم چهارم %92/1 ،ترم ه تم و  %21/9ترم هشتم را

میانگین نمرهی نگرا دانشجویان ،نسبت به نیندهی

سپری میکردند همچنین  %21در مقطع کارشناسی

شالی  29/81±2/31بهدست نمد که از میانگین نمرهی

ناپیوسته و  %13در مقطع کارشناسی پیوسته مشاو به

نزمون ننها (نمره  )22کمتر بود .بهعبارتی %63/6

تحصیل بودند .بر اساس نتایج بهدست نمده 1 ،ن ر

دانشجویان ،دیدگاهی من ی نسبت به نینده شالی خود

( )%3/2از دانشجویان بهداشت حرفهای و  9ن ر ()%9/6

داشتند %21 .دانشجویان بهداشت محیط و %69/3

از دانشجویان بهداشت محیط شاغل بودند%19/1 .

دانشجویان بهداشت حرفهای در جوا به این سؤا که

تحصیالت پدر و  %11/1تحصیالت مادر زیردیپلم و

دانشجویان برای پیدا

نیا اساتید این رشته باعث ترغی

 %63/1شال پدرشان نزاد و  %32شال مادرشان خانهدار

کردن شال مناس

بود همچنین  %11/1اظهارکردند که وضعیت مالی

موافق بود .بیش از  %19دانشجویان بهداشت حرفهای

متوسطی دارند .جدو  1ارتباط نگرا به رشتهی

از مزایای حقوقی رشتهی تحصیلی خود راضی بودند

تحصیلی و نیندهی شالی در دانشجویان مورد مطالعه

که این روند در میان دانشجویان بهداشت محیط،

با متایرهای فردی نشان میدهد (جدو .)1

 %22/2گزارا شده است %93/3 .دانشجویان بهداشت

میشوند؟ پاسخشان کامالً موافق و

تحصیلی  98/2±6/81بهدست نمد که از میانگین

نمودند که دروس گبرانده شده ،در محیط کار برای

نمرهی نزمون ننها (نمره  )21بیشتر بود .بهعبارتی

ننها کاربردی ندارد همچنین  %11/6دانشجویان

 %91/9دانشجویان نگرشی من ی را نسبت به رشتهی

بهداشت محیط و  %22/3دانشجویان بهداشت حرفهای،

تحصیلی خود ابراز نمودند .بیش از  %99دانشجویان

نسبت به بازار کار در این رشته نگرانی داشتند (جدو

بهداشت محیط و  %2/2دانشجویان بهداشت حرفهای از

.)9

انتخا

رشتهی تحصیلی خود ناراضی بودند .اکثریت
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میانگین نمرهی نگرا دانشجویان نسبت به رشتهی

محیط و  %92دانشجویان بهداشت حرفهای اعالم
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جدول  :1ارتباط نگرش به رشتهی تحصیلی و آیندهی شغلی در دانشجویان مورد مطالعه در سال 1931
P-value
نگرا تحصیلی

متایرهای فردی

نیندهی شالی

بهداشت محیط

بهداشت حرفهای

بهداشت محیط

بهداشت حرفهای

*سن

8/911

8/131

8/991

8/183

**جنی

8/863

8/221

8/693

8/831

**وضعیت تأهل

8/813

8/822

8/881

8/821

**نوت اسکان

8/283

8/831

8/218

8/163

**وضعیت بومی

8/266

8/191

8/263

8/622

***رتبهی تولد

8/231

8/993

8/121

8/119

**وضعیت اشتاا

8/881

8/891

8/812

8/21

**مقطع تحصیلی

8/829

8/823

8/821

8/899

**رشتهی تحصیلی

8/821

8/892

8/883

8/821

***ترم تحصیلی

8/812

8/828

8/823

8/811

**شال پدر

8/891

8/892

8/882

8/818

**شال مادر

8/882

8/822

8/823

8/828

**تحصیالت پدر

8/891

8/816

8/821

8/896

**تحصیالت مادر

8/898

8/813

8/821

8/821

***وضعیت مالی

8/826

8/816

8/811

8/812

*نزمون  P>8/81 ،Pearsonاختالف معنیدار
**نزمون  tمستقل P>8/81 ،اختالف معنیدار
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***نزمون ننالیز واریانی یرهرفه P>8/81 ،اختالف معنیدار

علیرضا دهدشتی
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جدول  :2نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به رشتهی تحصیلی
گویههای مورد بررسی

()%موافقم

()%کامالً موافقم

()%نظری ندارم

()%کامالً مخالفم

()%مخالفم

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

(3)22/2

(19)21/1

(12)99/9

(19)21/1

(3)21

(6)12/3

(6)16/1

(3)13/1

(1)2/3

(6)12/3

من از انتخا این رشته راضی هستم.

(2)11/1

(11)29/2

(12)93/3

(21)11/2

(6)16/1

(1)12/3

(2)11/1

(1)2/1

(3)22/2

(1)2/1

اهداف دروس ارائه شده ،با نیازهای فردی

(2)1/6

(9)6/2

(3)22/2

(12)21/1

(3)22/2

(29)23/3

(12)93/3

(3)11

(2)11/1

(1)2/1

من پی از تحصیل در این رشته ،عالقه ی

(1)19/3

(11)29/2

(11)21/1

(21)19/2

(3)22/2

(2)3/1

(1)19/3

(6)12/3

(9)3/9

(1)2/1

این رشته را انتخا کردم؛ زیرا نمرات من
فقط اجازهی پبیرا در این رشته را میداد.

و انتظارات دانشجویان متناس

است.

بیشتری نسبت به رشتهام پیدا کردهام.
بهنظر من این رشته در مقاهع باالتر ارزا

(3)21

(11)96/2

(1)13/2

(16)92

(11)98/6

(3)11

(6)16/1

(1)18/6

(9)3/9

(1)2/1

بهنظر من دانشجویان دیگر رشتهها ،نظر

(9)3/9

(1)12/3

(3)21

(29)23/3

(12)99/9

(3)13/1

(3)22/2

(1)12/3

(2)11/1

(1)2/1

بهنظر من جامعهای که در نن زندگی

(1)19/3

(2)3/1

(18)21/3

(11)96/2

(3)22/2

(19)21/1

(1)13/2

(12)21/1

(1)16/1

(1)2/1

بیشتری پیدا میکند.
مناسبی نسبت به رشتهام دارند.
میکنم؛ نسبت به این رشته دید مثبتی دارند.
پی از گبراندن مقطع کارشناسی ،در

(12)99/9

(11)29/2

(3)22/2

(11)96/2

(3)21

(18)21/9

(9)3/9

(6)12/3

(2)11/1

(9)6/2

به اشتباه در این رشته پبیرفته شدهام.

(2)1/6

(9)6/2

(16)22/2

(12)23/3

(6)16/1

(3)11

(2)11/1

(12)21/1

(3)22/2

(18)21/9

مقاهع باالتر ادامه تحصیل میدهم.

جدول  :9نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به آیندهی شغلی
گویههای مورد بررسی

اساتید این رشته ،باعث ترغی دانشجویان
برای پیدا کردن شال مناس

()%کامالً موافقم

()%موافقم

()%نظری ندارم

()%مخالفم

()%کامالً مخالفم

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

بهداشت

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

محیط

حرفهای

(9)3/9

(2)3/1

(6)16/1

(26)11/9

(3)21

(12)21/1

(18)21/3

(1)18/6

(3)22/2

-

می شوند.

بهنظر من مزایای حقوقی اشتاا در این

(1)2/3

(1)12/3

(1)13/2

(13)93/9

(13)18

(12)23/3

(1)13/2

(3)11

(9)3/9

-

من نسبت به بازار کار این رشته نگرانی

(9)3/9

(9)6/2

(2)11/1

(19)21/1

(3)21

(3)13/1

(11)21/1

(19)21/1

(1)19/3

(3)13/1

بهنظر من وضعیت اشتاا  ،برای مقاهع

(2)11/1

(1)2/1

(12)99/9

(13)93/9

(12)93/3

(11)91/3

(2)11/1

(11)29/2

(2)1/6

(2)2/9

رشته مناس

است.

ندارم.
پایینتر بهتر از مقاهع باالتر است.

دروس ارائه شده ،کاربردی و قابل است اده

(9)3/9

(9)6/2

(1)13/2

(16)92

(12)99/9

(12)21/1

(11)98/6

(12)21/1

(9)3/9

(2)3/1

دوست دارم.
در محیط کار هستند.
سرفصل دروس ارائه شده با محتوای
نموزشی ،متناس

با نیازهای جامعه است.

(2)1/6

(2)3/1

(3)22/2

(16)92

(12)99/9

(18)21/9

(11)98/6

(11)91/3

(9)3/9

(2)2/9

(1)2/3

(9)6/2

(3)21

(11)91/3

(19)96/1

(3)13/1

(18)21/3

(11)96/2

(9)3/9

(9)6/2

دروس و محتوای ننها به گونهای است که
نیازهای شالی من را در محیط کار تأمین
میکند.
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من کار کردن در زمینهی این رشته را

(3)22/2

(3)13/1

(13)18

(26)11/9

(1)19/3

(3)13/1

(9)3/9

(9)6/2

(2)1/6

-
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بحث و نتیجهگیری

معنیداری ،نگرا مطلوبی نسبت به رشتهی تحصیلی و

همانگونه که در بخشهای پیشین گ ته شد هدف

نیندهی شالی داشتهاند .این افراد در سا های گبشته

مطالعه ،ارزیابی وضعیت نگرا دانشجویان بهداشت

در مراکز بهداشتی و درمانی یا فنایع و کارخانهها

محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به

جب

شدهاند و پی از چندین سا اشتاا به کار،

رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی بود .نتایج مطالعهی

اقدام به ادامه تحصیل نمودهاند .بهنظر میرسد یکی از

حاضر نشان داد که اکثر دانشجویان مورد بررسی مؤنث

فاکتورهای مؤثر در نگرا دانشجویان ،وضعیت اشتاا

بودند که بهنظر میرسد به دلیل افزایش تعداد

ننان میباشد که توفیه میشود با ایجاد بازار کار

شرکتکنندگان جنی مؤنث در مقایسه با جنی مبکر

جدید و توجه بیشتر به دانشجویان گروه علوم بهداشتی،

در کنکور سراسری و عدم رغبت جنی مبکر برای

زمینهی دلگرمی را در ننها فراهم نورد.

تحصیل یا ادامه تحصیل باشد .عالقه به رشتهی تحصیلی

میان نگرا به رشتهی تحصیلی با ترم تحصیلی

پیشرفت و ارتقای علمی دانشجویان و

رابطهی معنیداری یافت شد بههوری که با افزایش ترم

یا بالعکی ،منجر به دلزدگی ،ناامیدی و خستگی از

تحصیلی ،دیدگاه من ی دانشجویان به رشتهی تحصیلی

ادامهی تحصیل گردد (.)12

افزایش مییافت که با یافتههای قادری و همکاران

میتواند؛ موج

میان دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط و حرفهای

میتوان به اینکه دانشجو خود را با سایر رشتهها مقایسه

نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی با جنسیت،

مینماید و با گبشت زمان و تداوم تحصیل ،در ترمهای

ارتباط نماری معنیداری وجود نداشته است که با

باالتر نسبت به رشتهی خود دید من یتری پیدا میکند

یافتههای وهابی و همکاران ( )9و قادری و همکاران

همچنین این مسئله که دانشجویان دیگر رشتهها و جامعه

( )12همخوانی داشت .بهنظر میرسد که جامعهی

به رشتهی وی ،نگرا مناسبی ندارند؛ اشاره کرد .در

نماری کوچر جنی مبکر در مقایسه با جنی مؤنث،

همین راستا  %96/1دانشجویان بهداشت محیط و %21/6

در این پژوهش باعث ایجاد عدم ارتباط معنیدار شده

دانشجویان بهداشت حرفهای اظهار نمودند که افراد

است امّا مشخص کردن عوامل مؤثر بر این موضوت،

جامعهی مورد زندگی ننها دیدگاه نامطلوبی نسبت به

نیاز به بررسیهای بیشتر و دقیقتری در این زمینه دارد

رشتهی تحصیلی ننان دارند همچنین  %99/9دانشجویان

لبا توفیه میشود که در مطالعات نتی ،این بررسی با

بهداشت محیط و  %11دانشجویان بهداشت حرفهای

تعداد بیشتری از افراد مبکر انجام گیرد تا امکان

معتقد بودند که دانشجویان رشتههای دیگر ،نظر

مقایسهی بهتری فراهم نید.

مساعدی به رشتهِی ننها ندارند.

در این بررسی ،ارتباط میان مقطع تحصیلی و نگرا

ارتباط نماری مستقیمی میان نگرا به نیندهی

به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی درگروه بهداشت

شالی با ترم تحصیلی وجود داشت؛ بدین فورت که با

حرفهای معنیدار بود بههوری که همین ارتباط در

باالتر رفتن ترم تحصیلی دانشجویان ،نگرا ننان به

گروه بهداشت محیط نیز اختالف نماری معنیداری

سمت من ی سوق مییافت که همجهت با یافتههای

داشته است .در همین راستا ،بررسیها نشان داد که افراد

قادری و همکاران میباشد ( .)12در واقع بهنظر میرسد

شاغل در دو گروه بهداشت محیط و حرفهای بههور

که با افزایش تعداد واحدهای گبرانده شده ،گبراندن
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تجزیه و تحلیل دادههای نماری بیانگر نن بود که

همسو بود ( .)12از جملهی عوامل مؤثر ،در این مسئله

علیرضا دهدشتی

واحدهای کارنموزی ،قرارگرفتن در محیط شالی و

نگرا نامناس

انجام کارهای عملی در محیطهای کارنموزی ،دیدگاه

نیندهی شالی شده است.

68

ننان نسبت به رشتهی تحصیلی و

مثبت دانشجویان به نیندهی شالی خود کاهش مییابد.

در این مطالعه ،دانشجویانی که دیدگاه نامطلوبی

در تعیین ارتباط دیدگاه دانشجویان ،اختالف

نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی داشتند؛ از

نماری معنیداری ،میان سن با نگرا به رشتهی

نظر وضعیت مالی ،شال و تحصیالت والدین ،در سطح

تحصیلی و نیندهی شالی در این مطالعه مشاهده شد.

پایینی نسبت به سایر افراد قرار میگرفتند که در تأیید

در همین راستا در پژوهش علیزاده و همکاران ،میان

یافتههای مطالعهی فرجی و همکاران میباشد ( .)1این

نگرا به رشتهی تحصیلی و سن ،ارتباط نماری

اختالف را میتوان به ت اوت وضعیت اجتماعی-

معنیداری یافت شد ( .)16از دالیل عدم ارتباط

اقتصادی جامعه نسبت داد .از این رو بهنظر میرسد؛

معنیدار میتوان به نزدیر بودن میانگین سنی اکثر

الزم است تا در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

شرکتکنندگان این مطالعه به یکدیگر اشاره کرد.

پزشکی سمنان ،به دانشجویانی که پشتیبانی مالی

میان وضعیت بومی و نوت اسکان دانشجویان مورد
مطالعه ،با نگرا نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی

کمتری را از سوی خانواده دریافت میکنند؛ توجه
بیشتری شود.

شالی ارتباط نماری معنیداری یافت نشد که با نتایج

یافتههای دیگر این مطالعه ،گویای این بود که نیمی

مطالعهی خمارنیا و همکاران همخوانی داشت (.)23

از دانشجویان بهداشت محیط از انتخا

رشتهی

اکثریت شرکتکنندگان در این مطالعه ،ساکن خوابگاه

تحصیلی خود راضی بودند که در مقایسه با نتایج سایر

و غیر بومی بودند که میتواند دلیلی بر عدم مشاهده

مطالعات از درفد پایینی حکایت داشت ( )11-12در

رابطه معنیدار باشد.

حالیکه بیش از %38دانشجویان بهداشت حرفهای از

در مطالعهی فرجی و همکاران ،ت اوت نماری

انتخا

رشتهی خود ،رضایت داشتند .بررسیها نشان

تحصیلی و نیندهی شالی مشاهده نشد ( )1که همسو

با نگرا دانشجویان ،نسبت به رشتهی تحصیلی و

با یافتههای این مطالعه بود .وجود ت اوت معنیدار میان

نیندهی شالی وجود داشته است؛ بهعبارتی دیگر

وضعیت تأهل ،از لحاظ نگرا نسبت به رشتهی

وضعیت نگرا دانشجویان بهداشت محیط ،نسبت به

تحصیلی و نیندهی شالی با نتایج وهابی و همکاران

گروه بهداشت حرفهای در وضعیت نامطلوبی بوده

و همکاران ( )12و خمارنیا و همکاران

است .تنوت دروس بهداشت حرفهای و نیز وجود فنایع

( )21ناهمسو امّا با یافتههای مطالعهی رجالی و

و کارخانههای متنوت در سطح استان و جاذبههای

همکارانش ( )23همسو بود .بهعبارتی در این مطالعه،

نموزشی و پژوهشی زیادی که در این فنایع وجود

دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد ،نگرا

دارد؛ میتواند از دالیل دیدگاه بهتر این گروه ،نسبت به

نامطلوبی نسبت به رشتهی تحصیلی و نیندهی شالی

رشتهی بهداشت حرفهای باشد.

( ،)9میرنس

داشتند .بهنظر میرسد که حی مسئولیتپبیری و

اکثر دانشجویان مورد پژوهش در این مطالعه ،از

فشارهای اقتصادی-اجتماعی در افراد متأهل ،باعث

دیدگاه مثبتی نسبت به رشتهی تحصیلی خود برخوردار
بودند که در تأیید مطالعات انجام شده در دانشگاه علوم
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پزشکی اهواز و دانشگاه پنسیلوانیا نمریکا بوده است

بررسی قرار گیرد تا بتوان از نتایج حافله ،با قاهعیت

( .)21،23در پژوهش ستاری و همکاران ،نزدیر به

بیشتری در برنامهریزیها است اده نمود.

نیمی از دانشجویان مورد بررسی ،نگران نیندهی شالی

بههورکلی ،نگرا دانشجویان بهداشت محیط در

خود بودند ( )98که همسو با یافتههای این مطالعه

مقایسه با گروه بهداشت حرفهای ،نسبت به رشتهی

میباشد همچنین مطالعهی حاضر نشان داد که اکثریت

تحصیلی و نیندهی شالی ،نامطلو تر ارزیابی شد که

دانشجویان مورد پژوهش ،نظر من ی به نیندهی شالی

توجه جدی مسئولین و اساتید گروه بهداشت محیط را

خود ابراز داشتهاند که مشابه یافتههای مطالعهی الو و

میهلبد .بر اساس مطالعهی حاضر ،فقط نیمی از

همکاران ( )91است .از این رو بررسی متایرهایی که

دانشجویان دختر و بیش از  %38دانشجویان پسر ،نسبت

ممکن است بر این عامل تأثیر داشته باشند؛ میتواند به

به انتخا

رشتهی تحصیلی خود رضایت داشتند که

پیشبینی و برنامهریزی برای جلوگیری از افت کی یت

شاید به دلیل ماهیت مردانهی این رشته است لبا بهنظر

نموزا کمر کند.

میرسد که وزارت بهداشت و درمان باید تعدیل

از محدودیتهای این مطالعه ،میتوان به مقطعی
بودن و انتخا

شرکت کنندگان تنها از دو گروه

پبیرا دانشجو در این رشتهها ،توزیع مناس

نیروی

انسانی ،افالح سرفصل دروس بر اساس نیازهای

دانشجویان بهداشت محیط و حرفهای دانشکده

واقعی جامعه ،توجه بیشتر به تواناییهای رشتههای علوم

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان اشاره کرد

بهداشتی و ایجاد بازار کار جدید را در دستور کار قرار

همچنین محدودیت دیگر این پژوهش ،اهالعاتی بود

دهد.

که بهفورت خود گزارادهی بهدست نمده و ممکن
است که در تخمین ارزیابی وضعیت نگرا

تشکر و قدردانی

دانشجویان ،تا حدودی فافله داشته باشد لبا توفیه

از دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،که منابع مالی الزم را

میگردد؛ این روابط در مطالعات نینده ،مجدداً مورد

برای اجرای این مطالعه تأمین نمودند همچنین از
دانشجویانی که در هی این پژوهش ،کما همکاری را
داشتند؛ فمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Backgrounds and Aim: Studies in higher education have discussed the high numbers of
graduates and labor market limitation so there are some worries of this. The aim of this study
was to assess the perception of environmental and occupational students about their study
fields and future career.
Material and Methods: In a descriptive and cross-sectional study 83 students enrolled at
faculty of health at Semnan University of Medical Sciences participated in the survey.
Minnesota standard questionnaire was administered to collect data, which included 17 items
the viewpoints of students concerning their field of study and future career opportunity. Data
were analyzed by SPSS software (version 22) and were presented as descriptive statistics
Statistical and analyses included One-way analysis of variance, t-test and correlation Pearson.
Results: The mean and standard deviation of the age of students was 25.42±5.08 years.
Students reported the mean scores for their field of study and future career 30.20±6.01 and
23.01±4.91, respectively. In overall, one third of respondents indicated negative perception
towards their field of study (31.3%), while majority negative than perception towards their
future career (69.6%).
Conclusion: Majority of students indicated concerns about future career opportunity.
Education and training in environmental and occupational health should focus on real job
requirement and labor market.
Keywords: Students' perception, Environmental health and occupational health students,
Study Field, Future Career, Semnan
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