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Abstract
Introduction: Students Academic tendency can affect different factors depending on time and place
conditions. The purpose of this study was to determine Investigation factors affecting Academic tendency
in Master student of Nursing in Students of Tehran University of Medical Sciences in 2017-2018.
Methods: This study is a cross-sectional descriptive-analytic study consists Master students of nursing in
Tehran University of Medical Sciences (470 number) in 2017-2018 Academic year. 190 students were
included using Target-based sampling method and based on inclusion criteria. To collect data we used two
questionnaires: demographic and Researcher-made questionnaire to determine the factors influencing the
Academic tendency. Data analysis by using SPSS19 statistical software, and using Descriptive and
inferential tests.
Results: 157 students (82.6%) were female and their mean age was 29.69 years. 65.3% (N=124) of them
were single and 44 student were studying in medical-surgical nursing. The average work experience was 6.9
years and in consultation with 36.63% of them, they had consulted their professors before choosing a field.
According to the students, the most important factor influencing the Academic tendency was individual
factors (24%), followed by professional factors (21%), socio-environmental (20%), cultural (18%) and
family and friends (17%).
Conclusions: According to the results of the research, it can be noted that individual and professional
factors have the greatest impact on the Academic tendency and paying attention to these two, the student's
interests and their application in their field of expertise, can both students and patients in care help. Also,
consulting with professors due to expertise and experience can be helpful in student guidance. Therefore, it
is suggested that faculties and nursing directors consider these issues in choosing their students and staff.
Keywords: Effective Factors, Master Student of Nursing, Academic Tendency
© 2019 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

مقاله پژوهشی

نشریه آموزش پرستاری
مهر و آبان  ،1398دوره  ،8شماره 4

DOI: 10.21859/jne-08401

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1397
نرگس محمدی  ،1مسعود فالحیخشکناب  ،*،2ابوالفضل رهگویی  ،3محمدعلی حسینی

4

 1کارشناسی ارشد روانپرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 2استاد ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 3عضو هیات علمی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 4دانشیار ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران

* نویسنده مسئول :مسعود فالحیخشکناب ،استاد ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران .ایمیل:
fallahi@uswr.ac.ir
تاریخ پذیرش مقاله1398/07/17 :

تاریخ دریافت مقاله1397/09/07 :

چکیده
مقدمه :فرایند انتخاب گرایش تحصیلی دانشجویان میتواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی از عوامل مختلفی تأثیر پذیرد .هدف این
مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر
تهران در سال  1397میباشد.
روش کار :مطالعهی حاضر یک مطالعهی توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی میباشد که جامعه پژوهش شامل کلیهی دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران ( 470نفر) در سال تحصیلی  96-97بودند .از طریق روش نمونه گیری
در دسترس و بر اساس معیارهای ورود  190دانشجو وارد مطالعه شدند .برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامهی مشخصات جمعیت
شناختی و پرسشنامهی محقق ساختهی تعیین عوامل مرتبط بر انتخاب گرایش تحصیلی استفاده گردید .دادهها با نرم افزار آماری
 SPSS19و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها 157 :نفر از دانشجویان ( 82/6درصد) مورد پژوهش زن بوده و میانگین سنی آنها  29/69سال بود 65/3 .درصد از آنها (124
نفر) مجرد و  44نفر در رشته پرستاری داخلی -جراحی تحصیل میکردند .میانگین سابقهی کاری  6/9سال داشتهاند و از نظر مشورت
قبل از انتخاب رشته  36/3درصد برای انتخاب رشته با اساتید خود مشورت نموده بودند .از نظر دانشجویان بیشترین عامل تأثیرگذار
بر انتخاب گرایش تحصیلی مربوط به عوامل فردی ( ،)%24است و بعد از آن به ترتیب عوامل حرفهای ( 21درصد) ،عوامل محیطی -
اجتماعی ( 20درصد) ،عوامل فرهنگی ( 18درصد) و عوامل خانواده و دوستان ( 17درصد) بودهاند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق عوامل فردی و حرفهای بیشترین تأثیر را بر انتخاب گرایش داشتند .توجه به عالیق دانشجویان
و بکارگیری آنها در زمینهی تخصص خود میتواند به مراقبت بهتر از بیماران کمک نماید .همچنین مشورت با اساتید متخصص و با
تجربه میتواند در راهنمایی دانشجویان برای انتخاب گرایش تحصیلی مفید باشد لذا پیشنهاد میشود دانشکدهها و مدیران پرستاری
در انتخاب دانشجویان خود عوامل فردی را بیشتر مدنظر قرار دهند.
کلیدواژهها :عوامل مؤثر ،کارشناسی ارشد پرستاری ،گرایش تحصیلی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
فراوانی روبرو بوده است که در دورههای خاص زمانی به اشکال گوناگون
بروز کرده است و اخیراً با چالشهایی نظیر دانش منحصر به فرد
پرستاری ،فرایند حرفهای شدن ،استقالل حرفهای و شکاف بین نظریه
و عملکرد حرفه روبرو شده است که این چالشها همگی بر تخصصی

پرستاری ،حرفهای تخصصی است که نقشهای چندگانه و وظایف
عمومی و اختصاصی متعددی دارد .این وظایف عمومی در کلیه سطوح
خدماتی و وظایف اختصاصی در سطوح تخصصی زیر عنوان گرایشهای
خاص آن ارائه میشود [ . ]1از دیرباز حرفه پرستاری با چالشهای
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نگرش افراد به برخی از بیماریها باشد .نگرش منفی نسبت به بیماران
مبتال به اختالالت روان پزشکی سبب کاهش تمایل پرستاران به کار
کردن در بخشهای روان پزشکی شده و اکثر این بخشها با کاهش
نیروی کار روبرو هستند [ .]13برخی محققان دلیل انتخاب گرایشهایی
مانند داخلی -جراحی و ویژه را تجربه هیجان بیشتر ،استفاده از
تکنولوژی در جراحی ،مراقبت و کار در شرایط بحرانی میدانند که این
هیجان در گرایش روان کمتر به چشم میخورد [ .]3بر اساس نتایج
یک پژوهش ،آموزش دانشجویان پرستاری در این زمینه مؤثر نبوده و
فرایند اجتماعی و حرفهای باعث سردرگمی آنان در انتخاب گرایش می
شوند [.]10
عوامل فردی و حرفهای دو عامل اصلی در انتخاب رشته و گرایش افراد
هستند که منجر به انتخاب آزادانه حرفه و گرایش آنان میشوند [.]14
عوامل حرفهای ،عواملی در درون حرفه هستند ،که توجه فرد را به
انتخاب آن جلب میکنند .این عوامل را میتوان جاذبههای آن حرفه
دانست که با اطالعات فرد از آن مرتبط است .عوامل فردی ،عواملی در
خود فرد هستند ،که شخص را به سمت رشته و یا شغل مورد نظر سوق
میدهند؛ این عوامل به شناخت فرد از خودش و تا حدودی حرفه مورد
نظر ،بستگی دارد [ .]8اگر انتخاب فرد آزادانه نبوده و یا اتفاقی باشد،
عوامل دیگری در انتخاب آن دخالت خواهد داشت که این عوامل را
محیطی مینامند  .عوامل محیطی ،عواملی هستند در محیط و جامعه
که افراد را به انتخاب رشته و نهایت ًا حرفه سوق میدهند [ .]14آگاهی
از دالیل افراد در انتخاب یک رشته دانشگاهی و گرایش تحصیلی ،می
تواند در شناخت برداشت آنان از ماهیت رشته انتخابی مؤثر باشد [.]15
شناسایی این عوامل از این جهت دارای اهمیت است که به سردرگمی
برخی دانشجویان در انتخاب آنچه که واقع ًا بدان عالقه دارند کمک کرده
و موجبات انتخابی آگاهانه و با شناخت دقیق را فراهم میآورد .از طرفی
جستجوی آگاهانه اطالعات در مورد رشتههای دانشگاهی قبل از انتخاب
رشته میتواند در رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان تأثیر بگذارد
و از طرف دیگر زمینه تعهد به حرفه مرتبط با گرایش تحصیلی آنها را
که در آینده اختیار خواهند کرد ،فراهم کند [ .]16لذا محقق بر آن شد
تا با تعیین عوامل مرتبط با انتخاب گرایش در مقطع کارشناسی ارشد
پرستاری ،گامی را در راستای کمک به دانشجویان و مشاوران و حتی
پژوهشگران در مورد انتخاب صحیح گرایشهای خود بردارد.

شدن مراقبتها تاکید دارند [ .]2در راستای تخصصی کردن مراقبتها،
استراتژیهای متعددی قابل برنامه ریزی و پیگیری است که از آن جمله
میتوان به اجرای برنامههای آموزشی حین خدمت ،سوق دادن پرسنل
در جهت تمایل آنان به کار در بخشهای مورد عالقه و جهت دهی
پرستاران در تعیین گرایش مورد نیاز سیستم بهداشت و درمان حین
انتخاب گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد [ .]3حرفه
پرستاری و یا فارغ التحصیالن کارشناسی پرستاری میتوانند در مقطع
کارشناسی ارشد وارد  12گرایش تخصصی از جمله گرایشهایی
تخصصی شامل :پرستاری داخلی جراحی ،پرستاری کودکان ،پرستاری
سالمندی ،پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان ،پرستاری مراقبتهای
ویژه ،پرستاری توانبخشی ،پرستاری نظامی ،پرستاری اورژانس،
پرستاری سالمت جامعه ،روان پرستاری و مدیریت پرستاری شوند که
اخیراً دانشجویان باید در زمان آزمون گرایش را هم مشخص نمایند و
مربوط به بعد از قبولی نیست [.]4
انگیزه به عنوان یک نیروی درونی مشوق و محرک فرد برای حرکت به
سوی هدف است ولی عامل این حرکت تنها نیروهای درونی مثل عالقه،
شناخت ،توان علمی و استعداد تحصیلی نیست بلکه عواملی مانند
محیط بیرونی شامل خانواده ،دوستان ،همکاران ،اساتید و جامعه هم
تاثیرگذار است [ .]5این عوامل برحسب شرایط زمانی و مکانی هم
متفاوت است .داوطلبی که با گرایشهای گوناگون در دانشگاه روبرو می
شود  ،ممکن است انتخاب خود را بدون شناخت انجام دهد .مطابق با
دیدگاه نظریه پردازان ،جستجو و کسب هوشمندانه اطالعات از
رشتههای دانشگاهی در بین داوطلبان ،عالوه بر این که میتواند باعث
رضایت تحصیلی و موفقیت در رشته دانشگاهی آنها شود ،در زمینه
تعهد شغلی آنها در آینده نیز مؤثر خواهد بود [ .]6در این رابطه پژوهش
 )2006( Grainger and Bolanنشان داد که ادامه تحصیل در یک
گرایش خاص توسط دانشجویان پرستاری تحت تأثیر عوامل مختلفی
مانند نوع آموزش دوران دانشجویی ،میزان ابراز نظرات در گرایش
انتخابی خود و میزان ارزش گرایش انتخابی در بین دیگر گرایشهای
پرستاری میباشد [ . ]7این که دانشجویان چه گرایشی را جهت ادامه
تحصیل و یا کار در آن بخش انتخاب میکنند تحت تأثیر عوامل زیادی
است .عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و گرایش عواملی هستند که تصویری
از یک حرفه ایجاد میکنند که منجر به انتخاب آن شغل توسط افراد
میشوند .بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گرایش در دانشجویان پرستاری
یکی از راههای شناسایی و هدایت داوطلبان مستعد به گرایشهای
مختلف پرستاری و تقویت و توسعه نیروی انسانی در این حرفه است
[ . ]8
نتایج برخی تحقیقات مانند Nadler–Moodie and Loucks
( )2011و  Bakerو همکاران ( )2010نشان داد که دانشجویان
پرستاری بیشتر تمایل به انتخاب گرایشهایی از قبیل داخلی -جراحی
دارند و دانشجویان در استرالیا بیشتر برای ادامه تحصیل در گرایش
داخلی -جراحی تشویق میشوند [ .]10 ,9در اروپا تمرکز گرایش روان
پرستاری بیشتر از سایر کشورهای دنیا است [ .]11در تحقیقی که
 )2002( Halterدر خصوص مقبولیت گرایشهای مختلف پرستاری
انجام شد نتایج حاکی از این بود انتخاب گرایش روان پرستاری از نظر
دانشجویان اهمیت کمتری داشت [ .]12تمرکز در برخی گرایشها و
کمبود نیروی پرستار در برخی گرایشهای دیگر ،ممکن است بدلیل

روش کار
مطالعهی حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است و جامعهی پژوهش
شامل کلیهی دانشجویان ( 470نفر) مشغول به تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
(دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه
آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران) در سال تحصیلی  96-97بودند .با
استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  190نفر تعیین گردید .روش
نمونه گیری در دسترس بود .معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل به
شرکت در پژوهش ،مشغول به تحصیل در یکی از گرایشهای پرستاری
در مقطع کارشناسی ارشد بود .معیارهای خروج شامل تکمیل ناقص
پرسشنامه و انصراف از ادامهی همکاری بود.
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از تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و تمام دانشگاههای مذکور
اخذ گردید .ضمن معرفی پژوهشگر به دانشجویان ،هدف از انجام
پژوهش برای آنان تشریح گردید و یادآوری شد که ذکر نام و نام
خانوادگی الزم نبوده و اطالعات آنان محرمانه خواهند ماند .همچنین
ال اختیاری بوده و تاثیری بر روند
ذکر گردید که شرکت در پژوهش کام ً
ارزشیابی آنان نخواهد داشت و در صورت تمایل میتوانند از طریق
ایمیل از نتایج حاصل از مطالعه اطالع کسب نمایند.
دادهها پس از جمع آوری وارد نرم افزار  SPSS19شده و با استفاده
از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار) و آمار استنباطی (آزمونهای آماری اسمیرنف کولموگروف،
همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار گردآوری دادهها شامل دو پرسشنامه بود .پرسشنامهی اول شامل
مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش که سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،مذهب ،دانشگاه محل تحصیل ،گرایش ،سال ورود به
دانشگاه ،اولویتهای انتخاب ،شغل فعلی و قبلی ،بخش محل کار ،سابقه
کار ،مشاوران و شغل و تحصیالت والدین بود .پرسشنامهی دوم
پرسشنامه محقق ساخته  31سوالی"بررسی عوامل مرتبط با انتخاب
گرایش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری" متشکل از عوامل فردی
( 4سؤال) ،محیطی ( 6سؤال) و حرفهای واجتماعی) ( 6سؤال) و عوامل
خانوادگی ( 9سؤال) و دوستان و عوامل فرهنگی ( 7سؤال) جهت تعیین
عوامل مؤثر بر انتخاب گرایش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری بود
طراحی پرسشنامه ،بعد از مطالعهی مقاالت داخلی و خارجی مرتبط با
موضوع تحقیق و استخراج مؤلفههای اصلی پژوهش در راستای مساله
مطرح شده و اهداف و متغیرهای فردی ،محیطی ،اجتماعی ،خانوادگی
و فرهنگی ،متناسب با جامعه آماری با توجه به نظرات اساتید راهنما و
مشاور انجام شد.
این پرسشنامه شامل  31سؤال بود که شامل حیطههای فردی (4
سئوال) ،حرفهای ( 6سئوال) ،محیطی و اجتماعی ( 6سئوال) ،خانوادگی
و دوستان ( 9سئوال) و فرهنگی ( 6سئوال) بود که بر اساس معیار
لیکرت بصورت اصالً (نمره  ،)1کم (نمره  ،)2متوسط ( ،)3زیاد (نمره
 ،)4خیلی زیاد (نمره  )5ارزش گذاری شد .حاصل جمع سؤاالت ارائه
شده در هر بخش ،نمره فرد در هر عامل مشخص نمود .دامنه امتیاز
نمرات بین  31تا  155بود که دامنه نمرات برای حیطههایی عوامل
فردی ( 4-20امتیاز) ،برای حیطهی عوامل حرفهای ( 6-30امتیاز)،
برای حیطهی محیطی و اجتماعی ( 6-30امتیاز) ،حیطهی خانوادگی و
دوستان ( 9-45امتیاز) و برای حیطهی فرهنگی ( 6-30امتیاز) بود.
جهت بررسی اعتبار پرسشنامه در اختیار  10نفر از متخصصین و اساتید
دانشگاهی مرتبط با علوم پزشکی قرار گرفت و نظرات ایشان در مورد
روایی صوری و محتوایی اعالم شد .براساس نقطه نظرات متخصصین,
پرسشنامهی نهایی تهیه شد .با توجه به نتایج پاسخ دهندگان و پس از
انجام تغییرات و اصالحات پیشنهادی ،روایی صوری پرسشنامهی بررسی
عوامل مرتبط با انتخاب رشته در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مورد
تأیید قرارگرفت .برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از شاخص
نسبت روایی محتوا ( )CVR: Content Validity Ratioبرای هر
سؤال استفاده شد و سپس از شاخص روایی کل پرسشنامه ( CVI:
 )Content Validity Indexاستفاده گردید که نمره آن = 0/64
 CVIبود.
جهت تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده
گردید .بدین منظور پرسشنامه در اختیار  20نفر از دانشجویان جامعه
ی پژوهش قرار گرفته و دادهها پس از تکمیل وارد نرم افزار آماری شد
که میزان آلفای کرونباخ  α =0/89بدست آمد.
پس از کسب مجوز از تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی تهران و دانشگاههای مربوطه و اخذ رضایت آگاهانه از
دانشجویان ،پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید .در تمام طول پاسخ
دهی پژوهشگر در کنار آنان بود و به سؤاالت پیش آمده برای آنها پاسخ
داد .جهت رعایت اخالق در پژوهش پروپوزال در تاریخ  1392/12/26و
با کد اخالق  IR.USWR.REC.1392.124در کمیتهی اخالق
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ثبت شد .مجوز انجام پژوهش

یافتهها
تعداد  190پرسشنامه واصله تجزیه و تحلیل گردید 157 .نفر (82/6
درصد) از واحدهای مورد پژوهش زن و میانگین سنی واحدهای مورد
پژوهش  29/69 ± 6/90سال بود 124 .نفر ( 65/3درصد) مجرد و 44
نفر ( 23/2درصد) در رشته پرستاری داخلی -جراحی تحصیل می
کردند .از نظر سال ورود به دانشگاه  140نفر ( 73/7درصد) ورودی
 1396بوده و  65دانشجو ( 34/2درصد) همان اولویت اول انتخاب خود
را قبول شده بودند که اولویت اول  69نفر ( 36/3درصد) هم رشته
پرستاری داخلی جراحی بود .از نظر رضایت از رشته تحصیلی  156نفر
( 82/1درصد) به رشتهی پرستاری عالقه داشته و  64نفر ( 33/7درصد)
از انتخاب رشتهی خود خیلی راضی بودند .از نظر اشتغال  133نفر
( 72/1درصد) در حال حاضر مشغول حرفهی پرستاری بوده و  64نفر
( 33/7درصد) در بخش آی سی یو شاغل بودند .از نظر سابقه کار99 ،
نفر ( 52/1درصد) سابقهی کاری زیر ده سال داشتهاند .از نظر مشورت
قبل از انتخاب رشته  69نفر ( 36/3درصد) برای انتخاب رشته با اساتید
خود مشورت نموده بودند .از نظر عالقمند بودن به رشته انتخاب شده،
 82نفر ( 43/2درصد) علت انتخاب خود را عالقهی شخصی عنوان کرده
بودند (جدول .)1
نتایج تحلیل آزمون فریدمن نیز نشان داد بین عوامل مؤثر بر انتخاب
رشته تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری تفاوت معناداری در سطح
 0/95وجود دارد .با توجه به میانگین رتبهها ،باالترین عامل تأثیرگذار
مربوط به عوامل فردی ( )%24است و بعد از آن به ترتیب عوامل
حرفهای ،عوامل محیطی _ اجتماعی ،عوامل فرهنگی و عوامل خانواده
و دوستان بودهاند (جدول  2و تصویر .)1

بحث
این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب گرایش تحصیلی در
مقطع کارشناسی ارشد رشتهی پرستاری انجام شده است .بر اساس
نتایج ،عوامل فردی مثل عالقه به محتوای علمی گرایش انتخابی ،تمایل
به کمک به بیماران ،تمایل به اشتغال در زمینه تخصصی خاص و تناسب
رشته انتخابی با روحیهی فرد بیشترین تأثیر را بر انتخاب گرایش
تحصیلی دانشجویان پرستاری داشته است .بعد از آن به ترتیب عوامل
حرفهای ،محیطی اجتماعی ،فرهنگی و خانواده و دوستان بودند .در این
راستا و به صورت همسو پژوهشهایی در بین دانشجویان انجام گرفته
و حاکی از تأثیر باالی عوامل فردی در انتخاب رشته وگرایش میباشد.
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زاده و همکاران ،علیزاده و همکاران ،عنایتی نوین و همکاران که
بیشترین تأثیر را در انتخاب رشته داشتند ،دقیقاً همان دوعاملی هستند
ال هم سو
که در مطالعهی حاضر رتبههای اول و دوم را داشتهاند که کام ً
میباشند .اما در مطالعهی بررسی شده عوامل محیطی کمترین نقش را
داشتهاند در حالی که در مطالعهی حاضر عوامل محیطی از نظر تأثیر
بر انتخاب رشته تأثیر متوسط داشتند .از نظر محقق ،انتخاب گرایش
در مقطع کارشناسی ارشد ،محیط و جامعهی پژوهش ،ابزار اندازه گیری
و زمان انجام پژوهش مهمترین تفاوت بین مطالعات انجام گرفته می
باشد  .اما باتوجه به اینکه بدون عالقه هیچ کاری به سرانجام نمیرسد
میتوان گرایش درونی و تمایل به انجام کار در هر زمینه را مهمترین
عامل در انتخاب آن دانست لذا از نظر محقق این یافته معقول و قابل
توجیه میباشد .نوع رشته هم از تفاوتهای دیگر است که بر حسب
فرهنگ و کشورهای گوناگون متفاوت است .برخی رشتهها هم مانند
پرستاری نیستند که تنوع گرایش داشته باشند .هیچ وقت درآمد و
داشتن مطب مستقل در پرستاری همچون رشتههای پزشکی و
دندانپزشکی نخواهد بود که بتوان این عوامل را مؤثر بر انتخاب دانست.
همچنین درآمد در اکثر گرایشهای پرستاری یکسان است .از طرفی
انتخاب رشته در مقاطع باالتر با انتخاب خود رشته اصلی در مقطع
کارشناسی و حرفه متفاوت است چون در کشور ایران کمتر از پرستار
تخصصی استفاده میشود و عموم ًا چون در پایه همه پرستارند خیلی از
نظر شغلی فرقی نمیکنند و در هر بخشی بکار گرفته میشوند .رتبهی
کنکور هم از تفاوتهای دیگر است که به صورت مستقیم در انتخاب
رشته یا گرایش ،محل تحصیل دخیل است .وقتی فرد رتبهی بهتری
دارد در انتخاب آزادتر است .در مورد جزئیات هر کدام از عوامل ،نتایج
نشان داد که از میان عوامل فردی ،عالقه به محتوای علمی رشته
انتخابی ،تمایل به کمک به بیماران ،تمایل به اشتغال در زمینه تخصصی
خاص و تناسب گرایش انتخابی با روحیهی فرد بترتیب مهمترین عوامل
بودند.

پژوهش علیزاده و همکاران ( )1392بعد از بررسی  273دانشجوی
پزشکی نتایج نشان داد عوامل فردی مهمترین عامل در انتخاب رشته
میباشد [.]17
جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری شرکت کننده در مطالعه
کل

طبقه
تعداد

درصد

جنسیت
مرد
زن

33
157

17/4
82/6

مجرد
متأهل

124
66

65/3
34/7

علوم بهزیستی و توانبخشی
علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی ایران
علوم پزشکی شهید بهشتی
آزاد

35
51
48
44
12

18/4
26/8
25/3
23/2
6/3

داخلی جراحی
روان پرستاری
سالمت جامعه
کودکان
سی سی یو

44
25
28
25
18
2
4
3
25
16

23/2
13/2
14/7
13/2
9/5
1/1
2 /1
1/6
13/2
8/4

کمینه

بیشینه

24

42

تأهل

دانشگاه

رشته

NICU
توانبخشی
مدیریت
سالمندی
اورژانس
انحراف معیار  ±میانگین
سن
29/69 ± 6/9
سابقه کار
6/9 ± 6/4
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عوامل

فرهنگی

فردی

%18

%24

خانوادگی
و دوستان
%17

فردی

4

3/83

حرفهای

6

3/31

محیطی اجتماعی

6

3/24

خانوادگی و دوستان

9

2/73

فرهنگی

6

N
df
sig
X2

حرفه ای
%21

تعداد سؤال

میانگین رتبهها

محیطی

2/83
190
4
P<0/05
124/26

اجتماعی

در این راستا نتایج مطالعهی علیزاده و همکاران ( )1392و همکاران
نشان داد که از میان عوامل فردی ،عالقهی شخصی بیشترین ارتباط را
با انتخاب رشتهی تخصصی داشته است [ .]17در حالی که در مطالعه
ی هاشم پور و همکاران عالقهی شغلی دلیل اصلی انتخاب نبوده و از
میان دالیل حتی کمترین اهمیت را داشته است [ .]18انگیزه و عالقه
رکن اساسی پیشرفت هر فرد نسبت به زمینهی مورد عالقهی وی از
جمله ادامه تحصیل در یک رشتهی خاص در جوامع مختلف میباشد
[ .]19در صورتی عالقه به گرایش میتواند افراد را در انتخاب رشته

%20
تصویر  :1نمودار تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته

با بحث و بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینهی تعیین عوامل متعدد
و تأثیر گذار بر انتخاب گرایش و رشته دانشجویان میتوان دریافت که
این دالیل تنوع زیادی دارند ،عوامل فردی و به ویژه عالقه به رشته و
ی گرایش در برخی رشتههای دارای گرایش مانند پرستاری ،سهم
بسزایی دارند به طور مثال دو عامل بدست آمده در مطالعهی عباس
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این که رشته پرستاری تحت تأثیر اجتماع میباشد و زمینه اجتماعی و
انعکاس تصور از پرستاری از سوی رسانهها و جامعه میتواند بر نگرش
دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه خود تأثیرگذار باشد .برعکس عامل
انگیزشی "داشتن بازار کار بیشتر" در دانشجویان پرستاری امتیاز
باالتری داشت که این مسأله به امکان جذب بیشتر دانشجویان پرستاری
در مراکز مختلف کادر بهداشت و درمان و نیاز جامعه به پرستار قابل
استناد است [ . ]23اکثر مطالعاتی که عوامل مؤثر بر انتخاب رشتهی
دانشجویان مختلف را بررسی نمودهاند به حیطهی فرهنگی توجه نکرده
و فقط تحصیالت والدین در بعضی موارد مؤثر بوده است .از
محدودیتهای این مطالعه میتوان به این قضیه اشاره کرد که مطالعه
در سطح شهر تهران انجام شده است و عموماً دانشجویان با رتبههای
برتر در آن تحصیل میکنند لذا ممکن است قابل تعمیم به شهرهای
کوچک نباشد .همچنین مشغله و حاالت روحی دانشجویان در هنگام
پاسخ به پرسشنامه از دیگر محدودیتهاست که ممکن است بر نحوهی
پاسخ دهی اثر گذاشته باشد که محقق سعی نمود زمان کافی در اختیار
آنها قرار دهد و همچنین در مورد اهداف پژوهش توضیح داده شد .یکی
دیگر از محدودیتها ،کمبود مطالعاتی است که در زمینهی انتخاب
گرایشات در رشتههای مختلف انجام شده باشند و محقق برای بحث
مجبور شد از دالیل انتخاب رشته استفاده نماید.

صحیح یاری کند که از رشتههای تحصیلی و مراکز آموزشی آگاهی
داشته باشد .شناخت و آگاهی داشتن از رشته تحصیلی سبب ایجاد
انگیزه در فرد میشود ،البته شناختی که دور از هیاهوهای اجتماعی
بوده و شناختی مبتنی بر حقیقت باشد .از میان عوامل حرفهای،
پیشرفت شغلی در آینده ،شغل فعلی ،استقالل بیشتر در وظایف شغلی،
پیش بینی درآمد احتمالی بیشتر در آینده ،امنیت شغلی و تجربهی کار
به ترتیب مهمترین عوامل بودند .مطالعهی کمالی و همکاران ()1389
به صورت ناهمسو با مطالعهی حاضر نشان داد که در دانشجویان
دانشکدهی پرستاری و مامایی زنجان ،درآمد و بازار کار اهمیت نداشته
و از عوامل انتخاب این رشته نبوده است [ .]20هرچند که از نظر درآمد
نمیتوان پرستاری را جزء مشاغل و حرف باال و با درآمد خوب در نظر
گرفت و با مشاغلی چون پزشکی و دندانپزشکی قابل مقایسه نیست و
اینکه گرایشهای مختلف بر حسب بکارگیری در جایگاه خود درآمد
تقریباً یکسان دارند اما مزایای دیگری چون داشتن شغل در بین فارغ
التحصیالن بیکار رشتههای دیگر ،امکان ادامه تحصیل و پیشرفت،
دستیابی به پستهای مدیریتی در بیمارستان و داشتن یک حرفهی
دلسوزانه برای کسب ثواب میتواند در انتخاب گرایش در مقطع
کارشناسی ارشد مؤثر باشد .از میان عوامل محیطی و اجتماعی ،تجربه
مثبت از این رشته در دوران تحصیل ،نیاز جامعه ،جایگاه اجتماعی،
تجربه آموزشهای دوره کارشناسی ،اعتبار بیشتردر میان سایر رشتهها،
نیاز به این رشته در منطقهی جغرافیایی محل سکونت و نظر مدیران
محل کار به ترتیب مهمترین عوامل بودند هر احساسی که فرد از حرفه
ی خود دارد روش تفکر و عملکرد را در ارتباط با حرفهاش تحت تأثیر
قرار خواهد داد بنابراین پرستارانی که تصویر مثبتی نسبت به حرفهی
خود دارند روابط درمانی بیشتر و قویتری با بیماران خواهند داشت
[ .]21پرستاری از رشتهها و حرفههای معدودی است که در کشور ما و
با توجه به وضعیت اشتغال ،اشباع نشده و در واقع میتوان گفت پرستار
بیکار وجود ندارد و حتی بسیاری از پرستاران در بیش از یک مرکز
مشغول به کار هستند پس خود نیاز جامعه میتواند توجیه کنندهی
نتایج بوده و منطقی بنظر برسد .با توجه به اینکه مطالعه بر روی مقطع
کارشناسی ارشد صورت گرفته است و عموماً تجربهی کار داشتهاند
همین تجربهی مثبت بسیار سازنده میباشد درحالی که در مقطع
لیسانس یا سایر رشتهها شاید تجربهی کار قبلی خیلی مالک نباشد .از
میان عوامل خانوادگی و دوستان ،شرایط خاص دانشگاه محل تحصیل
(مانند سطح علمی دانشگاه) ،داشتن الگوی فردی تحصیل کرده در
رشته تحصیلی ،نظر اساتید ،تشویق سایر دانشجویان و یا دوستان هم
دوره ،نظر همکاران ،وضعیت اقتصادی خانواده ،و تجربهی کار به ترتیب
مهمترین عوامل بودند .همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل
فرهنگی ،احساس ارزشمندی در بین خانواده و جامعه و احساس
رضایتمندی درونی ،توانایی قبول مسئولیت شغلی ،اعتقادات مذهبی،
عادتهای فرهنگی و تحصیالت والدین به ترتیب مهمترین عوامل بودند.
موقعیت اجتماعی شغل یکی از عوامل انگیزشی مؤثر بر میزان منزلت
شغلی میباشد که هرگاه این منزلت دچار آسیب شود ،تنش منزلت
شغل به وجود آمده است و در حرفه پرستاری یکی از مهمترین
تنشهای منزلت شغلی ،عدم ارزشمندی و نداشتن پایگاه اجتماعی
پرستاران در جامعه است [ .]22اسدزاده ( )2012به نقل از کاراوز ،در
مطالعه خود به نگرش منفی جامعـه به حرفه پرستاری اشاره میکند و

نتیجهگیری
یافته ها نشان داد که عوامل فردی مثل عالقه به محتوای علمی
گرایش انتخابی ،تمایل به کمک به بیماران ،تمایل به اشتغال در
زمینه تخصصی خاص و تناسب گرایش انتخابی با روحیهی فرد
بیشترین تأثیر را بر انتخاب گرایش تحصیلی دانشجویان پرستاری
داشته و بعد از آن به ترتیب عوامل حرفه ای (پیشرفت شغلی در
آینده ،شغل فعلی ،استقالل بیشتر در وظایف شغلی ،پیش بینی
درآمد احتمالی بیشتر در آینده ،امنیت شغلی و تجربهی کار)،
عوامل محیطی اجتماعی (تجربه مثبت از این رشته در دوران
تحصیل ،نیاز جامعه ،جایگاه اجتماعی ،تجربه آموزش های دوره
کارشناسی ،اعتبا ر بیشتردر میان سایر رشته ها ،نیاز به این رشته در
منطقهی جغرافیایی محل سکونت و نظر مدیران محل کار ،عوامل
فرهنگی (احساس ارزشمندی در بین خانواده و جامعه و احساس
رضایتمندی درونی ،توانایی قبول مسئولیت شغلی ،اعتقادات
مذهبی ،عادت های فرهنگی و در نهایت خانواده و دوستان (داشتن
الگوی فردی تحصیل کرده در رشته تحصیلی ،نظر اساتید ،تشویق
سایر دانشجویان و یا دوستان هم دوره ،نظر همکاران ،وضعیت
اقتصادی خانواده) بوده اند .فرایند انتخاب گرایش تحصیلی
دانشجویان می تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی از عواملی
تأثیر پذیرد و کیف یت آن نیز بر حسب نحوه و میزان جست وجوی
اطالعات در باره گرایش های دانشگاهی رشتهی پرستاری می تواند
متفاوت باشد .اما نکته اساسی و مهم نحوه تأثیر و تأثرات بین عوامل
مختلف است؛ به عبارتی ،باید تشخیص داد که دانشجویان بعد از
انتخاب رشتهی پرستاری عالقمند به ادام ه تحصیل و کار در کدام
گرایش آن میباشند  .برای بررسی این مسئله باید نحوه جهت گیری
دانشجویان در خصوص انتخاب گرایش و دانشگاه مورد نظر آنها
بررسی و تبیین شود .بر اساس نتایج می توان گفت برای کمک به
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 جلوگیری از کاهش انگیزه و ترک تحصیل و، پایدار،انتخاب صحیح
،مثمرثمرشدن پیشرفت های تحصیلی باید برنامه ریزان آموزشی
متولیان پرستاری و همچنین اساتید دانشگاه ها و مشاوران باید به
بعد فردی و خصوصیات افراد توجه ویژه داشته باشند و این زمینه
را فراهم نمایند تا هر دانشجویی در حد امکان در گرایش مورد
 لذا پیشنهاد میشود دانشکده ها. عالقهی خود ادامه تحصیل نماید
و مدیران پرستاری در انتخاب دانشجویان و پرسنل خود این موارد
،را مدنظر قرار دهند همچنین پیشنهاد میگردد برای تعمیم بیشتر
تحقیقی با همین عنوان در شهرهای دیگر کشور ایران و در مقاطع
.دیگر و در سایر رشته های دارای گرایش های متنوع انجام گیرد
انجام مطالعات در مورد راهکارها ی ارتقای دالیل فردی دانشجویان
.پرستاری هم می تواند در این زمینه کمک کننده باشد

سپاسگزاری
این مطالعه بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان
(بررسی عوامل مرتبط بر انتخاب رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
ارشد رشتهی پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
 دانشگاه500-296  و به شمارهی1392/12/26 ) مصوب1397 سال
 لذا از همکاری صمیمانهی.علوم بهزیستی و توانبشی تهران میباشد
،دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری محترم دانشگاههای فوق الذکر
 نهایت سپاسگزاری به،که بدون همکاری آنها این تحقیق ممکن نبود
.عمل میآید
تضاد منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان ذکر نشده است
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