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Background and Objectives: Job motivation is essential for effective
employment. The aim of this study was to investigate affective factors on
attitudes toward future job among PhD students in Hamadan University of
Medical Sciences.
Materials and Methods: This is a descriptive-cross-sectional study. The
sample consisted of 81 Ph.D. students who were selected from different
faculties based on academic discipline (basic and clinical sciences). Using
a structured questionnaire including demographic information, selfefficacy, attitude toward the field of study, and professional development.
Data were analyzed by SPSS software version 21.
Results: The mean age of PhD students were 35.8 with a standard deviation
of 8.7. The majority of them were women (60%), married (53%) and those
in basic sciences (91%). The results showed that the attitude toward the
field of study was good, but the attitude toward the job prospect was not in
desirable limit. There was a significant relationship between mentoring
function (instructor) and attitudes toward job prospects. In addition, selfefficacy had a significant relationship with the field of study and job
prospects (P<0.05).
Conclusions: Improving self-efficacy in PhD students and emphasizing to
the role of faculty members as a pattern are effective on attitudes toward
job prospect. Therefore, the new regulations, the provision of appropriate
facilities, successful planning for the training of a capable workers and the
creation of new job positions are other measures to promote university
mobility.
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مقاله پژوهشی

عوامل مو ثر بر نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان مقطع دکتری
پریسا

پارسا1

 ،میترا دوگونچی ،6الهام قیسوندی ،6بی تا

پارسا*،3

 1مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن در منزل ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 2مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 3گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی حکیم ناصر خسرو ساوه ،ساوه ،ایران

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/11/21 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/16/14 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :نگرش دانشجویان مقطع دکتری در مورد آینده شغلی آن ها میتواند در انگیزش شغلی آن
ها موثر باشد .این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان مقطع
دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال های
 1311-19انجام شد .افراد نمونه  81نفر از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند
که از دانشکده های مختلف علوم پایه و بالینی به روش طبقه ای – سهمیه ای انتخاب شدند .با استفاده از
پرسشنامه اطالعات مربوط به وضعیت دموگرافیک ،خودکارآمدی نگرش نسبت به رشته تحصیلی ،آینده
شغلی مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات توسط نرم افزار  SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی دانشجویان دکتری  31/8با انحراف معیار  8/9بود .اکثر آنان زن ( 61درصد) ،متاهل
( 13درصد) و در رشته های علوم پایه تحصیل می کردند ( 11درصد) .نتایج نشان داد که نگرش نسبت به
رشته تحصیلی در سطح خوب بود ولی نگرش به آینده شغلی در حد مطلوب نبود .ارتباط معنی دار بین
عملکرد الگو (مربی) و نگرش به آینده شغلی وجود داشت .همچنین خودکارآمدی با رشتهی تحصیلی و
آینده شغلی ارتباط معنی دار داشت (.)P<1/11
نتیجهگیری :ارتقای خودکارآمدی دانشجویان و اهمیت دادن به نقش اساتید بعنوان الگو در ارتقای نگرش
به آینده شغلی موثر است .لذا تدوین مقررات جدید ،تامین امکانات مناسب ،برنامه ریزی موفق برای تربیت
نیروی انسانی توانمند و ایجاد فضای شغلی از دیگر اقدامات برای ارتقای پویندگی در دانشگاه می باشد.
واژگان کلیدی :آینده شغلی؛ خودکارآمدی؛ دانشجو دکتری؛ رشته تحصیلی؛ نگرش

مقدمه
موفقیت در هر کاری و رسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرش
مثبت به آن عمل یا هدف است .به طور کلی ترکیب شناخت ها،
احساسات و آمادگی برای عمل نسبت به یک مسأله را نگرش
شخص نسبت به آن مسأله می گویند .نگرش های فرد در دوران
مختلف زندگی هماهنگ با محیط اطراف دستخوش تغییر می
شود  .امروزه ،مطالعه نگرش به عنوان مهمترین مفهوم
روانشناسی اجتماعی ،جایگاه ویژه ای در تحقیقات دارد .آگاهی
از چگونگی نگرش هم برای پیش بینی رفتارهای اجتماعی و هم
برای تفسیر پس از وقوع آن می تواند مفید باشد ].[1
انگیزش شغلی برای اشتغال مفید و کارآمد ،امری الزم و
ضروری محسوب می گردد .اگر فرد ،عالقمند به شغل خود
نباشد ،ادامه اشتغال ماللت آور و حتی غیر ممکن خواهد بود.
62

بدین جهت می توان بین انگیزش شغلی و موفقیت شغلی رابطه
متقابلی در نظر گرفت .نگرش مثبت نسبت به آینده شغلی،
انگیزش شغلی را به همراه خواهد داشت که آن نیز موجب
موفقیت شغلی خواهد گردید ].[2
پذیرش دانشجو بدون برنامه ریزی علمی و توجه به ظرفیت
های شغلی در جامعه ،به صورت احساس سر خوردگی و عدم
انگیزش شغلی در دانش آموختگان بروز می کند ] .[3بدیهی
است انجام مطالعات ملی و منطقه ای برای آگاهی از چگونگی
نگرش دانشجویان به آینده شغلی رشته تحصیلی خود برای
پیش بینی پیشرفت حرفه ای می تواند مفید باشد به گونه ای
که اطالعات الزم را در اختیار مسئوالن قرار دهد تا با بازنگری
در برنامه های گزینشی و آموزشی کشور ،انگیزش شغلی را
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مواد و روشها
این مطالعه یک تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی
بود که در سال های  1311-19انجام شد .تعداد نمونه  81نفر
دانشجویان مقطع دکتری بودند که با در نظر گرفتن احتمال
ریزش  21درصد در نمونه ها به  111نفر پرسشنامه داده شد.
روش نمونه گیری در این مطالعه بصورت طبقه ای – سهمیهای
بود .بطوریکه در ابتدا تعداد نمونه به صورت سهمیه ای در هر
دانشکده علوم پایه و بالینی تعیین شد .در زمان مورد بررسی
این مطالعه در کل  161دانشجو مقطع دکتری واجد شرایط در
دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که حدود  41درصد در
دانشکده بهداشت 11 ،در صد در دانشکده پزشکی و  11در
صد در دانشکده پرستاری و واحد بین الملل تحصیل می کردند.
بر اساس لیست اسامی دانشجویان دکتری واجد شرایط هر
دانشکده ،با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد نمونه های
مورد نیاز در هر دانشکده انتخاب شدند .معیارهای ورود مطالعه
شامل تحصیل در ترم دوم و باالتر در مقطع دکتری بود.
معیارهای خروج مطالعه شامل عدم تکمیل یا تکمیل ناقص
اطالعات پرسشنامه بود .پرسشنامه ها در کلیه دانشکده ها و
بیمارستان های آموزشی تکمیل گردید .این پرسشنامه توسط
امور آموزشی هر دانشکده و بیمارستان درون پاکت به
دانشجویان دکتری انتخاب شده که مایل به شرکت در مطالعه
بودند ،توزیع شد .در صورت عدم تمایل افراد به تکمیل
پرسشنامه از افراد جایگزین در همان گروه استفاده شد .به افراد
فرصت داده می شد که در عرض دو هفته پرسشنامه را تکمیل
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ایجاد نمایند ].[4
نگرانی از آینده شغلی مقوله ای مختص به کشور ما نیست.
در مطالعه ای در دانشگاه مینه سوتا آمریکا انجام شد ،اکثر
دانشجویان پزشکی در مورد افت موقعیت و درآمد پزشکی
نگران بوده اند ] .[1همچنین اکثر پرسنل پزشکی از آینده
شغلی خود اطمینان کافی نداشته اند ] [6،9و اغلب دانشجویان
پزشکی معتقد بودند که نیروی پزشکی بیش از میزان مورد نیاز
جامعه است ].[8
در دانشگاه های علوم پزشکی روند ارتقا و پیشرفت حرفه
ای اعضای هیئت علمی که عمدتا شامل پزشکان ،پیراپزشکان
و سایر اعضای بالینی و علوم پایه می باشند عالوه بر تاثیرات
مثبت آن بر ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان موجب
انگیزه بیشتر دانشجویان و باالتر بردن سطح خدمت رسانی به
جامعه نیز می شود .با توجه به اهمیت نظرات دانشجویان
دکتری جهت آموزش و سیاستگذاری موثر ،این مطالعه با
ه دف تعیین عوامل موثر بر نگرش به آینده شغلی در میان
دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی
همدان انجام شد.

نمایند .بعد از آن پرسشنامه ها در پاکت های در بسته مجددا به
امور آموزشی داده می شد و توسط یکی از پژوهشگران اطالعات
جمع آوری می شد .میزان پاسخ به سواالت و بازگرداندن
پرسشنامه ها  81درصد بود که از آن ها نیز  1درصد اطالعات
ناقص تکمیل شده بود .در نهایت اطالعات پرسشنامه 81
دانشجو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که بصورت
خودگزارش دهی توسط افراد تکمیل می شد .این پرسشنامه
شامل اطالعات دموگرافیک ،خودکارآمدی ،کارکرد مربی گری،
نگرش به رشته تحصیلی و آینده شغلی بود .اطالعات
دموگرافیک شامل جنس ،سن ،قومیت ،وضعیت تاهل ،تعداد
افراد خانواده ،موقعیت شغلی و سابقه کاری بود.
خودکارآمدی با استفاده از پرسشنامه  11گویه ای
 Schwarzer & Jerusalemدر سال  2111که با مقیاس
لیکرت پنج گزینه ای (  =1بشدت مخالف تا  =1بشدت موافق )
سنجیده شد ] .[1نمرات پرسشنامه بین  11الی  11می باشد
که نمره باالتر نشان دهنده خودکارآمدی باالتر است و نمره زیر
 21ضعیف 21 ،تا  31متوسط و باالتر از  31مطلوب در نظر
گرفته شد .نمونه ای از عبارات این پرسشنامه "من اگربه
مشکلی بر خورد کنم می توانم راه حلی برای آن پیدا کنم" می
باشد .حسینی دولت آبادی و همکاران در سال  2114و پارسا و
همکاران ( )2114نیز در ایران از این پرسشنامه استفاده کرده
اند و پایایی ان با آلفا کرونباخ باالتر از  1/91تایید شده است
] .[11،11پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر  1/98بود که
قابل قبول می باشد.
کارکرد مربیگری با نه سوال که از تحقیق & Pellegrini
 Scanduraدر سال  2111اقتباس شده مورد بررسی قرار
گرفت ] .[12این پرسشنامه دارای  3بعد حمایت شغلی (گویه
های  1تا  ،)3حمایت روانی -اجتماعی (گویه های  4تا  )6و
الگو برداری از نقش می باشد (گویه های  9تا  .)1این
پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت ( =1شدیدا مخالف
تا  =1شدیدا موافق) نمره دهی می شود .محدوه نمرات از 1
الی  41می باشد و نمرات باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر
مربی می باشد و نمره زیر  18ضعیف  11 ،الی  29متوسط و
باالتر از  28مطلوب در نظر گرفته شد .نمونه ای از عبارات این
پرسشنامه " مربیم به من کمک کرد که اهداف حرفه ایم را
ساماندهی کنم" می باشد .روایی و پایایی این مقیاس با
آلفای کرونباخ در تحقیقات خارجی و داخلی مورد تایید قرار
گرفته است ] .[12-14پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر
 1/83بود که قابل قبول می باشد.
نگرش به رشته تحصیلی و آینده شغلی با استفاده از
پرسشنامه هدایتی و همکاران ( )1311که شامل  1سؤال در
مورد رشته تحصیلی و  6سؤال در مورد آینده شغلی است ].[11

نگرش نسبت به آینده شغلی

جدول  :1مقایسهی حیطه های مربیگری ،دیدگاه به رشته تحصیلی ،خودکارآمدی ،آینده شغلی بر حسب گروه تحصیلی در افراد مورد مطالعه
متغیر
نگرش نسبت به رشته تحصیلی
کارکرد مربیگری
خودکارآمدی
نگرش نسبت به آینده شغلی

گروه

میانگین ±انحراف معیار

علوم پایه
علوم بالینی
علوم پایه
علوم بالینی
علوم پایه
علوم بالینی
علوم پایه
علوم بالینی

24/23±9/69
31/43±3/11
11/3±1/46
21/43±1/13
32/61±1/14
39/43±2/44
19/19±4/99
21/19±2/63

آماره

P

9/18

P=1/111

1/11

P=1/311

6/19

P=1/111

1/96

P=1/181

جدول  :6مقایسهی حیطه های مربیگری ،نگرش نسبت به رشته تحصیلی ،آینده شغلی و خودکارآمدی بر حسب سابقه کاری دانشجویان
متغیر

نگرش نسبت به رشته تحصیلی

خودکارآمدی

نگرش نسبت به آینده شغلی

68

سابقه کار

میانگین ±انحراف معیار

صفر
1- 1سال
 6-11سال
11-11سال
باالی  16سال
صفر
1- 1سال
 6-11سال
11-11سال
باالی  16سال
صفر
1- 1سال
 6-11سال
11-11سال
باالی  16سال

23/49±9/11
23/11±9/61
21/21±8/31
24/16±6/98
31/43±3/21
32/94±8/12
34/19±4/91
34/49±1/93
28/11±8/18
36/19±2/11
19/23±4/96
11/11±4/29
18/61±2/82
16/33±1/12
23/91±3/68

F

P

1/82

P=1/131

2/84

P=1/131

4/14

P=1/114
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یافتهها
میانگین سنی دانشجویان  31/8با انحراف معیار  8/9سال
بود .اکثر پاسخ دهندگان دانشجویان زن ( 61درصد) و متاهل
( 13درصد) و از رشته های علوم پایه ( 11درصد) بودند .نتایج
آزمون تی مستقل نشان داد که عملکرد مربی گری در افراد
مجرد در مقایسه با افراد متاهل بیشتر است (.)P<1/111
همچنین در حیطه مربی گری در دانشجویان دختر و پسر
اختالف معنی داری وجود داشت و دختران کارکرد مربی را
بیشتر گزارش کرده بودند ( .)P<1/111نتایج آزمون تی مستقل
در جدول  1نشان می دهد که بین حیطه های دیدگاه رشته
تحصیلی ( )P=1/111و خودکارآمدی ( )P=1/11با گروه
تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی دار وجود دارد.
جدول  2نتایج آزمون آنووا نشان می دهد که حیطه های
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مقیاس نمره دهی پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج
گزینه ای ( =1کامال مخالف تا  =1کامال موافق) بود .محدوه
نمرات برای رشته تحصیلی از  1الی  41بود .نمرات پایین تر از
 18ضعیف  11 ،الی  29متوسط و باالتر از  28مطلوب در نظر
گرفته شد .برای نگرش به آینده شغلی محدوده نمرات بین 6
الی  31بود و نمرات باالتر نشان دهنده نگرش مثبت به آینده
شغلی می باشد .نمرات پایین تر از  12ضعیف 13 ،الی 18
متوسط و بیشتر از  11مطلوب در نظر گرفته شد .نمونه ای از
عبارات این پرسشنامه " این رشته را صرفا به دلیل عالقه به آن
انتخاب کرده ام " می باشد .پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  1 /93تایید شد .پایایی این پرسشنامه در
مطالعه حاضر  1/91بود که قابل قبول می باشد.
برای توصیف وضعیت دموگرافیک و فاکتورهای فردی و
سازمانی از آمار توصیفی استفاده شد (جدول توزیع فراوانی و
درصد) .برای آنالیز ارتباط بین متغیرها از آزمون کای –اسکوئر و
برای مقایسه میانگین گروه ها از آزمون های ( T- TESTدو
گروه) و ( ANOVAبیشتر از دو گروه) استفاده شد .از آزمون

همبستگی پیرسون برای ارتباط متغیرهای کمی استفاده
گردید .از نرم افزار  SPSSنسخه  21برای تجزیه و تحلیل
اطالعات استفاده شد.

پارسا و همکاران

نگرش نسبت به رشته تحصیلی
نگرش نسبت به رشته

کارکرد مربی

خودکارآمدی دانشجو

نگرش نسبت به آینده شغلی

1

تحصیلی
**

کارکرد مربی
خودکارآمدی دانشجو
نگرش نسبت به آینده

**1/432
1/111

1

**1/111
1/111

1/112
1/111

**1/281
1/111

1

** P<1/11

خودکارآمدی ( ،)P=1/13پیشرفت تحصیلی ( )P<1/111و
آیندهی شغلی ( )P=1/114با سابقه ی کار ارتباط معنی دار
دارند .نتایج جدول  3نشان می دهد که بین خودکارآمدی
دانشجو با حیطه مربی گری اساتید و دیدگاه به آینده شغلی
ارتباط مستقیم و معنی داری دارد (.)P<1/111
بحث
در این مطالعه نگرش دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه
علوم پزشکی همدان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی
بررسی شد .نتایج نشان داد اغلب دانشجویان از آینده شغلی
خود نگران بودند .افزایش پذیرش دانشجو ،اشباع بازار کار،
ترجیح کارفرمایان به استخدام افراد با مدارک پایین تر از جمله
عوامل مهم در نگرانی دانشجویان نسبت به آینده شغلی بوده
است که با نتایج مطالعه خمر نیا و همکاران که در دانشجویان
علوم پزشکی زاهدان که با هدف تعیین نگرش به رشته
تحصیلی و آینده شغلی انجام شده ،همسو می باشد .در این
تحقیق نیز نگرانی از نیافتن شغل مناسب مهمترین دغدغه
دانشجویان بوده است که در دانشجویان دانشکده بهداشت این
مشکل بیشتر گزارش شده است ] .[16همچنین یافته های
تحقیقات انجام شده در نیشابور و زنجان بین دانشجویان علوم
پزشکی نیز نشان می دهد اگر چه نگرش دانشجویان نسبت به
رشته تحصیلی مثبت است لیکن نگرانی از اشبای بازار کار و
نیافتن شغل از نگرانی های انان می باشد ] .[ 3،19لذا الزم می
باشد که جهت افزایش انگیزه دانشجویان دکتری ،اصالحاتی در
میزان جذب دانشجو ،برنامه درسی و ایجاد فضاهایی مناسب
جهت بکارگیری این نیروهای جوان که در آینده نزدیک تقاضای
ورود به بازار کار را دارند ،صورت گیرد.
بین حیطه های دیدگاه به رشته تحصیلی و خودکارآمدی
دانشجویان ارتباط وجود داشت .یافته ها نشان می داد افرادی
که در گروه بالینی کار می کنند نسبت به افراد گروه پایه
خودکارآمدی بیشتر و دیدگاه مثبتی به آینده شغلی داشتند.
محمدی و همکاران نیز در تحقیق خود که در بین دانشجویان و
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،17شماره  ،4تابستان 1318

اساتید آنها انجام شده بود دریافتند که بین خودکارآمدی و
شایسته ساالری ارتباط معنی دار مثبتی وجود دارد ] .[18از
عوامل تاثیر گذار در این حیطه اطمینان به توانایی خود در حل
مشکالت ،احساس رضایت از توانایی خود در برابر مشکالت
غیرقابل پیش بینی ،تالش برای رسیدن به خواسته های شغلی
بود .تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان و اتخاذ
راهبردهای کیفی ارزشیابی آموزشی میتواند منجر به ارتقای
کیفی آموزشی و خودکارآمدی باالتر دانشجویان گردد .ازطرف
دیگر کاهش خود کارآمدی دانشجویان می تواند با فرسودگی
تحصیلی آنان در ارتباط باشد .در تحقیقی که توسط قدمپور و
همکاران در سال  2116در دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام
شده است ،نتایج نشان داد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
علوم پزشکی ایالم باالتر از حد متوسط قرار داشت .عواملی
چون ناکارآمدی ،بی عالقگی و خستگی هیجانی دانشجویان با
فرسودگی تحصیلی آنان ارتباط معنی داری داشت .از آنجا که
فرسودگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی تاثیر منفی دارد،
جلوگیری از فرسودگی تحصیلی جهت بهبود پیشرفت تحصیلی
و انگیزش و اشتیاق به یادگیری دانشجویان ضروری است ].[11
تحقیقات نشان داده اند که در رشته های مختلف تحصیلی
خودکارآمدی دانشجویان می تواند متفاوت باشد و بکارگیری
شیوه های مناسب آموزشی و ثبات اجتماعی و خانوادگی می
تواند در ارتقای یادگیری و حس خودکارآمدی دانشجویان موثر
باشد ] .[21،21در تحقیقی که غیبی و همکاران در سال 1311
انجام دادند خودکارامدی دانشجویان فنی -مهندسی نسبت به
گروه های علوم انسانی و علوم پایه بیشتر بود ] .[22لذا برای
ایجاد یا افزایش خودکارامدی دانشجویان الزم است که اساتید و
دانشجویان در مورد سبک های یادگیری هر رشته تحصیلی و
مشاغل مرتبط با آن آگاهی یابند تا بتوانند از نظر تحصیلی و
شغلی موفق باشند .همچنین باید تدابیری اتخاذ کرد تا سبکها
و روشهای تدریس استادان در دانشگاه متناسب با رشته
تحصیلی باشد تا دانشجویان بتوانند مبانی رشته تخصصی خود
را یاد بگیرند و از دانش خود به طور کاربردی استفاده کنند و
61
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شغلی

1/321
1/111
**1/331
1/113

1

] [ DOI: 10.29252/psj.17.4.25

جدول  :3همبستگی بین متغیرهای نگرش دانشجویان دکتری نسبت به رشته تحصیلی ،کارکرد مربی ،خودکارآمدی و آینده شغلی

نگرش نسبت به آینده شغلی

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی همدان می باشد که در کمیته اخالق دانشگاه نیز مورد
تصویب قرار گرفته است (کد اخالقIR.UMSHA.REC. :
 .)1395.45نویسندگان از معاونت محترم تحقیقات و فن آوری
دانشگاه برای حمایت مالی قدردانی می نمایند .همچنین از
همکاری کلیه دانشجویان دکتری که محققین را در انجام این
مطالعه یاری نمودند کمال تشکر را ابراز می دارند.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،17شماره  ،4تابستان 1318
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نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که بین خودکارآمدی و رشته
تحصیلی با دیدگاه آنان نسبت آینده شغلی ارتباط وجود دارد.
شناخت نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده
شغلی از ضرورت هایی است که می تواند در تدوین مقررات،
امکانات مناسب ،برنامه ریزی موفق برای تربیت نیروی انسانی
توانمند و ایجاد محیط مناسب در دانشگاه مفید باشد .همچنین
نیاز است تا مدیران نظام سالمت توجه ویژه ای به عواملی که
باعث نگرانی دانشجویان و اساتید نسبت به آینده شغلی می
شود را در نظر گرفته و از طریق راهکارهای مختلف از جمله
ایجاد فضاهای مناسب کاری موجب ارتقاء رضایت افراد شوند.
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خودکارآمدی آنان ارتقا یابد.
یافته های این پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان
کارکرد های مربی گیری اساتید در سطح متوسط می باشد.
عوامل تاثیر گذار در این زمینه توانایی اساتید در آموختن ،حمایت
روانی و اجتماعی از دانشجویان بوده اند .دانشجویان دختر نقش
مدرس خود را در درک از رشته تحصیلی و آینده شغلی خود
مهمتر می دانستند Kelly .و همکاران در سال  2112دریافتند
که استفاده از کارکنان بالینی به عنوان گروههای تسهیل کننده
آموزش بالینی در پرستاران تازه کار ،باعث ارتقای تسلط و
مهارت بالینی پرستاران میشود ] .[6در تحقیق اسداللهی و
همکاران در سال  92/1 ، 2112درصد دانشجویان و  81درصد
اساتید ،انگیزه و توان دانشجو به ویژه عالقمندی ایشان را نسبت
به سالهای گذشته کمتر گزارش نمودند که  46/1درصد
دانشجویان و  23/1درصد اساتید ،علت را مدرسینی بیان کردند
که الگوی مناسبی نبودند ] .[23مطالعه  Balmerدر سال 2119
تأثیر مربیها به عنوان الگوهای بالینی حتی بر نحوه صحبت
کردن و تفکر رزیدنت ها نشان داد ] .[ 24لذا آموزش مربی ها و
نقش آنها در آموزش بالین مهم است و کمبود توجه به نقش
الگومداری و مربی گری در آموزش دانشجویان بخصوص گروه
بالینی بیشتر می باشد .مطابق با تئوری اجتماعی شدن بندورا،
فردی که در یک حرفه یا به عبارتی یک زمینه تخصصی به عنوان
رفرنس از وی یاد میشود الگومدار است ] .[21دانشجویان از
عمل و رفتار مدرسان خود بیشتر یاد میگیرند و از رفتار آن ها
تقلید می کنند .لذا برای نقش الگو مداری مناسب الزم است که
مدرس از صالحیت های بالینی ،مهارت های تدریس و ویژگی
های شخصیتی مناسب برخوردار باشد .اساتید می توانند عملکرد
حرفه ای شان را با تحلیل عملکرد الگومدار ارتقاء دهند
] Lumpkin .[26مربی گری را به عنوان یک استراتژی آموزشی،
مشارکت حرفهای و نوعی ارتباط فردی پیشرفته بین دو فرد با
مهارت و کم مهارت ذکر کرده است .مربی گری ،موجب
اجتماعی کردن نقش های حرفه ای می شود و ارتباطی را ایجاد
می کند که در آن مربی به منظور پرورش ،آموزش ،راهنمایی و
هدایت شاگرد به او تعلیم می دهد .نقشهای مربی به عملکرد
روانی -اجتماعی و عملکردهای تخصصی تقسیم میشود .عملکرد
روانی -اجتماعی مربی را متمرکز بر خود ارزشی و دارا بودن
خصوصیات حمایتی از قبیل مشاوره ،مقبولیت ،صمیمیت ،تایید و
الگوی رفتاری هستند ].[29
بر اساس یافته های این پژوهش دیدگاه به رشته تحصیلی
در دانشجویان در حد خوب گزارش شد ولی نگرش به آینده
شغلی مطلوب نبود .وضعیت استخدامی بی ثبات و کسب
تجربیات نامطلوب از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در نگرش منفی
افراد به آینده شغلی می باشد .در دانشجویان گزارش شده است
که تعدادی از آنان بعد از ورود به دانشگاه به دلیل نارضایتی از

رشتهی تحصیلی خود ،از ادامهی تحصیل منصرف می شوند و
یا ناامیدانه ادامه تحصیل می دهند .حسن لو و همکاران در سال
 2119دریافتند که  44درصد دانشجویان علوم پزشکی نگرش
ضعیف و حدود  38درصد نگرش منفی نسبت به آینده شغلی
خود داشند ] .[ 3تدوین برنامه های صحیح و اصولی برای
بهینه کردن شیوهی پذیرش دانشجو و تأمین آتیه آنان ،نقش
بسزایی در توسعه و پیشرفت کشور دارد .آموزش دانشجویان بر
مبنای انگیزه های درونی و استعدادهای آنان از مهم ترین
وظایف برنامه ریزان کشور است.
محدودیت های این تحقیق شامل استفاده از پرسشنامه
هایی بود که به وسیله خود ابرازی افراد تکمیل می شدند و با
ابزارهای دقیق تر دیگر مانند بررسی سوپروایزها یا مدیران
دانشگاه توام نشده بود .نقطه قوت این مطالعه شناخت دیدگاه
های دانشجویان دکتری در مورد آینده شغلی خود می باشد که
می توان با تحقیقات آتی کیفی که درک و تجربه افراد را در
زمینه آینده شغلی را بررسی نماید اطالعات کامل تری را در این
زمینه فراهم سازد .پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی عوامل
تسهیل گر و مانع نگرش به آینده شغلی نیز مد نظر قرار گیرند.
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 آنالیز اطالعات، طراحی و اجرای پژوهش، الهام قیسوندی.است
.تهیه گزارش طرح را انجام داده است
 نوشتن و ویرایش مقاله، طراحی و اجرای طرح،بی تا پارسا
.را انجام داده است
حمایت مالی
این طرح توسطط معاونطت محتطرم تحقیقطات و فطن آوری
.دانشگاه علوم پزشکی همدان حمایت مالی شده است

مالحظات اخالقی
این طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان با
. تصویب شده استIR.UMSHA.REC. 1395.45 : کد
سهم نویسندگان
 تهیه گزارش طرح و، طراحی و اجرای پژوهش،پریسا پارسا
.نوشتن مقاله را انجام داده است
 طراحی و اجرای پژوهش را انجام داده،میترا دو گونچی
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