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چكيده :پژوهش حاضر ،یک مطالعة توصیفی -مقطعی است و به منظور تعیین عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل
دانشجویان رشتههای بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال  1393صورت گرفته است .جامعة مورد مطالعه ،کلیه
دانشجویان دانشکدة بهداشت بودند .پرسشنامة پژوهش (مشتمل بر  43سؤال در زمینة عوامل فردی ،خانوادگی ،اقتصادی و
عوامل اجتماعی) توسط  279نفر تکمیل گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS19صورت پذیرفت .بر
اساس یافتههای پژوهش72/4، 75/6 ،و  68/4درصد از دانشجویان مهندسی حرفهای ،محیط و عمومی ،به ترتیب توان خود
را ب رای رسیدن به مدارج علمی باالتر ،مثبت ارزیابی نموده بودند .از دیدگاه اکثریت دانشجویان مهندسی محیط ،افزایش
مهارتهای عملی ( )%82/8و عالقة خانواده برای ادامه تحصیل دانشجو ( 61/2درصد) و از دیدگاه اکثریت دانشجویان
حرفه ای ،استفاده از تمام امکانات موجود برای ادامه تحصیل ( )%71/8و در دانشجویان عمومی ( )%76/5افزایش سطح علمی
و آگاهی به عنوان عوامل تقویتکنندة انگیزة ادامه تحصیل در مقطع کارشناسیارشد بوده است .همچنین از دیدگاه اکثریت
دانشجویان عمومی و حرفهای ،عامل تمایل به ادامه تحصیل در سایر رشتهها ،و در گروه مهندسی بهداشت محیط نداشتن
برنامهریزی مناسب از طرف دانشجو به عنوان عامل بازدارندة انگیزة ادامه تحصیل در مقطع باالتر ذکر شده است .از
آنجاییکه ،عوامل فردی و خانوادگی در انگیزة ادامه تحصیل از اهمیت بیشتری برخوردار است ،لذا ،تقویت برنامههای
آموزشی ،ارایه مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه رشتة تحصیلی و آیندة شغلی میتواند نقش مفید و مؤثری در
تقویت انگیزة آنها در ادامه تحصیل داشته باشد.
واژگان کليدي :انگیزه ،ادامه تحصیل ،دانشجویان ،بهداشت.
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مقدمه
امروزه آموزش عالی نقش مهمی در بازار کار ایفا
میکند و مشارکت در توسعة اقتصادی از طریق توسعه و
تربیت نیروی کار بخش مهمی از مأموریت اصلی دانشگاهها
را تشکیل میدهد (هاامرلینک .)2006 ،به همین دلیل
تربیت نیروی متخصص و کارآمد یکی از اهداف مهم
آموزش عالی است .در این راستا دانشگاهها از تمام توان
خود استفاده میکنند تا این که دانشآموختگان پس از
فراغت از تحصیل چرخ توسعة کشور را سریعتر و بهتر به
حرکت درآورند؛ اما در بسیاری موارد مشاهده میشود به
دلیل پدیدة بیکاری ،فرصت الزم در اختیار این
دانشآموختگان قرار نمیگیرد تا آموختههای دانشگاهی
خود را برای پیشبرد اهداف کشور به منصة ظهور رسانده
و با وجود تمام تالشهایی که در توسعة کمی و کیفی
دانشگاهها انجام شده کمتر به این حوزه (به کارگیری این
نیروی انسانی در مشاغل و پستهای مورد نیاز کشور)
توجه شده است .نتایج تحقیقات انجام شده در ده سال
اخیر حاکی از آن است که ،تقریباً  50درصد
دانشآموختگان جذب بازار کار شدهاند و نزدیک به نیمی
از آنان بیکار هستند (سمنانی1382،؛ صابریان1382،؛
صالحی عمران .)1385 ،افزون بر این ،نتایج بیشتر
مطالعات حاکی از بروز پدیدة بیکاری آشکار و پنهان
فارغالتحصیالن در کشورمان است .صاحب نظران امر در
بررسی علل به وجود آمدن این شرایط ،عوامل متعدد
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را ذکر نمودهاند که
بخشی از آن متوجه عوامل درون فردی شخص تحصیل
کرده بوده و بخشی دیگر متوجه عوامل بیرونی مانند:
جامعه و به ویژه دانشگاه است .در واکاوی عوامل بیرونی
میتوان به موارد متعددی از جمله نبود فرصتهای شغلی،
عدم انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازارکار،
عدم کیفیت آموزشهای دانشگاهی و مواردی از این دست
اشاره کرد و در ارتباط با عوامل فردی نیز مواردی مانند
دانش ،مهارت ،تجربه ،توانمندیهای تخصصی و
نگرشهای نامطلوب افراد را میتوان مدنظر قرار داد
(همتی .)1386 ،به طور معمول موفقیت در هر کاری و
رسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرش مثبت به ان عمل یا
هدف میباشد .انگیزش شغلی برای ادامة اشتغال مفید و
کارامد ،امری ضروری است .به طور کلی ترکیب
شناختها ،احساسات و آمادگی برای عمل نسبت به یک
مسأله را نگرش شخص نسبت به آن مسأله میگویند
(صدرارحامی .)1383 ،امروزه ،به جهت رقابت شدید بین
جوانان برای کسب تحصیالت عالی ،افراد از طبقات
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گوناگون جامعه و با انگیزههای مختلف و گاهی بدون
شناخت ،آگاهی و عالقه ،وارد رشتههای مختلف آموزشی
میشوند (روحی قنبر )1385 ،و اگر برنامههای آموزش
نیروی انسانی متناسب با نیازهای بهداشتی و درمانی
کشورها نباشد ،آنها قادر نخواهند بود سطح سالمت جامعه
را به حدی برسانند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و
اقتصادی زندگی مولدی داشته باشند (مبارک
آبادی )1393،و داشتن انگیزه برای یادگیری این نیروی
انسانی بسیار با اهمیت است .انگیزش عاملی درونی است
که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعث از نیازهای
فرد است (توروفینو .)2000 ،کسب فنآوریهای نوین ،در
سایة دانش قبلی ،انگیزه برای رسیدن به تعالی ،رفع
خواستهها و نیازها و در نهایت ایجاد رضایت از زندگی
صورت گرفته است (دوس ول وهمکاران .)2000 ,بیشتر
تئوریسینها معتقدند که انگیزه شامل تمام مواردی است
که منجر به آموختن شده است .اینکه آیا انگیزه دستیابی
به پاسخ ،سبب جستجو و یافتن سؤالی میشود که در
ذهن محقق شکل گرفته است (گلن .)2003 ,از آنجایی که
یادگیری نوعی تغییر در رفتار است لذا باید به استعدادها،
انگیزهها ،عالیق و تواناییهای فراگیران پی برد (عبدالعلیان
وهمکاران .)1379 ،به عالوه بنیامین بلوم عوامل دیگری
مانند گذشت زمان و شرایط محیطی را نیز بر یادگیری
مؤثر میداند (بلوم وهمکاران .)1971 ،صرفاً به دلیل نبودن
انگیزة یادگیری در فراگیران نمیتوان فرآیند یادگیری را
متوقف نمود بلکه میتوان در حین تدریس و تحصیل نیز
در آنها انگیزه ایجاد کرد (اسدی نوقانی()1383 ،هواتی،
 .)2001در این بین به نظر میرسد که نگرش
دانشآموختگان به وضعیت اشتغال در جامعه و ابعاد
مختلف آن (به عنوان یک عامل فردی) یکی از مهمترین
عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال باشد و از سوی دیگر
وضعیت اشتغال نیز میتواند بر نگرش فرد تأثیرگذار باشد؛
بنابراین ،از هر دو جهت مطالعة نگرش دانشآموختگان به
اشتغال و تبیین عوامل مؤثر بر آن امری مهم است.
بررسیها نشان دادهاند که نگرش موفقترین
پیشبینیکنندة رفتار است (پویا زاده و همکاران)1383 ،
و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوعات و موقعیتهای
وابسته به نگرش ،تأثیر مستقیم دارد و از آنجایی که این
نگرشها بخشی از خود انگاره فرد هستند ،موجب تأثیر بر
رفتار وی میشوند (رشیدترابی )1384 ،بنابراین ،رفتار فرد
در قبال یک موضوع معموالً بر نگرش مثبت یا منفی او
نسبت به آن موضوع داللت دارد (میلر .)1380 ،برای ادامه
تحصیل ،انگیزه که فراهمکنندة کلیدی هدف آگاهانه است،
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ضروریست (هواتی .)2001 ،طبق اظهار نظر هادوی
( )1384دانشجویان دانشگاههای با رقابت گسترده در
کنکور سراسری وارد دانشگاه میشود .اما در داخل
دانشگاهها انگیزة کافی برای ادامة تحصیل ندارند.
همچنین کثیری ( )1384بیان میکند که از بین هر 100
متقاضی ورود به دانشگاه  10نفر وارد دانشگاه میشوند و
از این  10نفر تنها  1نفر وارد مشاغل مرتبط با رشتة
تحصیل خود میشود .بنابراین بیانگیزگی بین دانشجویان
برای ادامة تحصیل در مقاطع باالتر طبیعی است .اگر
بدانیم که چه عواملی منجر به افزایش یا کاهش انگیزش
میشوند ،میتوانیم تا حدودی زیادی رفتار انسانها را
پیشبینی کنیم (اسدی نوقابی.)1383،تعیین میزان انگیزه
در دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط و بهداشت
حرفهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای ادامه تحصیل
باید به صورت مدون و با بررسی صورت گیرد تا در این
راستا در صورت وجود عوامل بازدارنده در بررسیهای
بعدی به علل ایجادکننده و برطرفکننده آنها پرداخت و
نیز در صورت وجود عوامل تقویتکننده به غنیسازی
بیشتر این عوامل پرداخت .پژوهش حاضر به منظور تعیین
عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل دانشجویان
کارشناسی بهداشت محیط و بهداشت حرفهای دانشگاه
علوم پزشکی شاهرود در سال  1393صورت گرفته است.

روشها

پژوهش حاضر شامل پرسشنامة اطالعات دموگرافیک و
همچنین پرسشنامة پژوهشگر ساختة انگیزة ادامه
تحصیل (مشتمل بر  43سؤال در زمینة عوامل فردی،
خانوادگی ،اقتصادی و عوامل اجتماعی) است که در پایان
کالس درسی و با هماهنگی با استاد مربوطه توسط آنان
تکمیل شد .جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامة انگیزة
ادامه تحصیل ،پس از تکمیل عبارات اولیة پرسشنامه ،از
روش اعتبار محتوا و نظر کارشناسی اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مدرسان رشتة بهداشت
استفاده شد و نظرات پیشنهادی آنان در پرسشنامه
اعمال گردید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ،از روش
همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه
کردن پرسشنامه استفاده شد .در روش آلفای کرونباخ،
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه0,85 ،
محاسبه شد .در روش دو نیمه کردن ،نمرة کل عبارات
زوج و فرد محاسبه شد و سپس با آزمون همبستگی
خطی پیرسون ،همبستگی آنها برآورد گردید .بدین
ترتیب اطالعات مورد نظر جمعآوری ،طبقهبندی و سپس
با استفاده از نرمافزار  SPSS19و با کمک روشهای
آماری توصیفی و استنباطی (آزمونهای آماری کای دو،
تی مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس
یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتايج

پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -مقطعی است و با
هدف تعیین عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393
صورت گرفته است .در این پژوهش جامعة مورد مطالعه،
کلیة دانشجویان بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و
بهداشت حرفهای دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود در مقطع کارشناسی است .پس از انجام مطالعات
کتابخانهای و کسب آمادگی الزم برای انجام تحقیق و
اخذ معرفینامه از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کلیة
دانشجویانی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش حاضر عبارتاند
از -1 :دانشجوی سال 1393در حال تحصیل در یکی از
رشتههای بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و بهداشت
حرفهای باشد.
 -2دانشجوی مشروط ،تغییر رشته ،مهمان یا انتقالی به
دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نباشد.
پس از انتخاب دانشجویان و توضیح اهداف پژوهش و
جلب رضایت دانشجویان جهت شرکت در مطالعه،
پرسشنامههای پژوهش تکمیل گردید .پرسشنامههای

بر اساس یافتههای حاصل از مطالعة حاضر ،میانگین
سنی واحدهای مورد پژوهش  22/5±22سال محاسبه
گردید .میانگین معدل ترم گذشته واحدهای مورد پژوهش
در رشتة بهداشت محیط ،16±1/1رشتة بهداشت عمومی
 16/6±1/3و رشتة بهداشت حرفهای  16/5±1/2محاسبه
گردید .اکثریت آنان اظهار داشته بودند که درآمد اقتصادی
خانواده کفایت زندگی روزمرة آنان را میدهد .سطح
تحصیالت پدر در اکثر واحدهای مورد پژوهش ،زیر دیپلم
گزارش شد .در ارتباط با پایایی پرسشنامه از جهت
همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ در نمونه 279
نفری از دانشجویان برای کل پرسشنامه  α=0/85محاسبه
گردید و در روش دو نیمه کردن ،همبستگی عبارات زوج و
فرد پرسشنامه  r=0/75به دست آمد .بر اساس نتایج به
دست آمده از مطالعه ،اکثر واحدهای مورد پژوهش در هر
سه گروه کارشناسی بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و
بهداشت حرفهای ،عواملی چون :مثبت ارزیابی توان خود را
برای رسیدن به مدارج علمی باالتر ،استفاده از تمام
امکانات موجود برای ادامه تحصیل ،استعداد درس خواندن،
کمک به انسانها با داشتن دانش باالتر ،افزایش سطح
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دلوريان و همكاران
علمی و آگاهی ،افزایش مهارتهای عملی ،لذت بردن از
یادگیری نکات ،مطالب جدید در رشته ،مهم بودن ادامه
تحصیل و گرفتن مدرک باالتر را از عوامل فردی و تقویت
کنندة مرتبط و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر
کردهاند (نمودار.)1
نمودار شماره  -1عوامل فردی و تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت در
انگیزة ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش

آزمون آماری کای دو با  P<0/05تفاوت آماری از نظر
عوامل :افزایش مهارتهای عملی و مهم بودن ادامه
تحصیل و گرفتن مدرک باالتر ،بین سه گروه کارشناسی
بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای نشان
داد .همین آزمون آماری ،با  P>0/05تفاوت آماری از نظر
سایر عوامل مذکور بین سه گروه کارشناسی بهداشت
محیط ،بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای نشان نداد.
اکثر واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی
بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای،
عواملی چون :عالقة خانواده به ادامه تحصیل دانشجو و
تشویق خانواده به ادامه تحصیل را از عوامل خانوادگی و
تقویتکنندة مؤثر و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر
کردند .این آزمون آماری با  P>0/05تفاوت آماری از نظر
عوامل ذکر شده ،بین سه گروه کارشناسی بهداشت محیط،
بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای را نشان نداد (نمودار
.)2
نمودار شماره  -2عوامل خانوادگی و تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت
در انگیزة ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش
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بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای ،عامل :افزایش حقوق
و مزایا و افزایش مقبولیت اجتماعی به خاطر درآمد بیشتر
با مدرک باالتر را از عوامل اقتصادی و تقویتکنندة مؤثر و
با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر کردند .این آزمون
آماری با  P>0/05تفاوت آماری از نظر عامل ذکر شده،
بین سه گروه کارشناسی بهداشت محیط ،بهداشت عمومی
و بهداشت حرفهای نشان نداد .همچنین میتوان گفت اکثر
واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی
بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و بهداشت حرفهای،
عواملی چون :بهتر شدن امنیت شغلی ،رسیدن به پستهای
مدیریتی ،عالقه به کار با مدرک باالتر و ایجاد فرصت انجام
فعالیت در عرصههای مختلف آموزشی و خدماتی را از
عوامل اجتماعی و تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت در
انگیزة ادامه تحصیل ذکر کردند .این آزمون آماری با
 P>0/05تفاوت آماری از نظر عوامل ذکر شده ،بین سه
گروه کارشناسی بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و
بهداشت حرفهای نشان نداد (نمودار .)3
نمودار شمارة  -3عوامل تقویتکننده و اجتماعی مرتبط و با اهمیت
در انگیزة ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش

همچنین سایر عوامل تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت در
انگیزة ادامه تحصیل ،در بعد عوامل فردی عواملی چون:
برنامهریزی درسی در جهت پیشرفت تحصیلی ،انجام
وظیفه بهتر در محیط کار ،در بعد عوامل خانوادگی عامل:
رضایت خانواده از رشتة تحصیلی ،در بعد عوامل اقتصادی
عامل :افزایش حقوق و مزایا با ادامه تحصیل و در بعد
عوامل فردی عواملی چون :کسب مقبولیت اجتماعی با
ادامه تحصیل و رسیدن به رتبه و مقام اساتید رشته ذکر
کردند.

بحث

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،اکثر واحدهای
مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی بهداشت محیط،

در این مطالعه ،عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل
دانشجویان کارشناسی رشتههای بهداشت مورد بررسی
قرار گرفت .عالقه به رشتة انتخابی میتواند موجب
پیشرفت و ارتقای علمی دانشجویان و یا برعکس منجر به
دلزدگی و ناامیدی و خستگی از ادامه تحصیل شود
(صمدی .)1388 ،از آن جاییکه یکی از معضالت آموزشی،
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تعيين عوامل مرتبط با انگيزش ادامه تحصيل و...

235
کاهش انگیزة تحصیلی دانشجویان است ،بنابراین باید
جهت ارتقای کیفیت آموزشی ،عوامل کاهندة انگیزة
تحصیلی دانشجویان را شناسایی و برطرف کرد (جمالیان،
 .)1379نتایج حاصل از مطالعة حاضر نشان میدهد ،اکثر
واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه مهندسی بهداشت
محیط ،بهداشت عمومی و مهندسی بهداشت حرفهای،
عواملی چون :مثبت ارزیابی توان خود را برای رسیدن به
مدارج علمی باالتر ،استفاده از تمام امکانات موجود برای
ادامه تحصیل ،استعداد درس خواندن ،کمک به انسانها با
داشتن دانش باالتر ،افزایش سطح علمی و آگاهی ،افزایش
مهارتهای عملی ،لذت بردن از یادگیری نکات و مطالب
جدید در رشته و مهم بودن ادامه تحصیل و گرفتن مدرک
باالتر را از عوامل فردی و تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت
در انگیزة ادامه تحصیل ذکر کردند .در مطالعة انجام گرفته
توسط (حسنزاده و همکاران ،)1385 ،اغلب دانشجویان
پزشکی ادامه تحصیل را به عنوان برنامة آیندة شغلی خود
برگزیده بودند .در حالی که در مطالعه (قرهآغاجی)1391،
در بررسی میزان انگیزه و عالقة دانشجویان کارشناسی
رادیولوژی تبریز ،تمایل به اشتغال با مدرک کارشناسی
نسبت به افرادی که عالقه به ادامه تحصیل داشتند بیشتر
بود .در هر دو مطالعه به رغم عالقه نسبت به رشتة
تحصیلی ،نگرانی نسبت به آیندة شغلی و عدم احساس
امنیت شغلی مشاهده میشود و هدف دانشجویان با توجه
به تفاوت رشتة تحصیلی و موقعیت شغلی ،داشتن امنیت
شغلی و تأمین رفاه اقتصادی میباشد .چنین به نظر
میرسد که در دانشجویان دانشکدة بهداشت به دلیل لغو
گذراندن طرح نیروی انسانی ،پذیرش بیرویة دانشجو در
رشتههای بهداشت ،افزایش افراد فارغالتحصیل ،توزیع
نامناسب نیروی انسانی ،گرایش به ادامة تحصیل جهت
تأمین خواستههای باال ،منطقی باشد .در مطالعة (صمدی
و همکاران )1389 ،نگرش دانشجویان بهداشت محیط
نسبت به ادامه تحصیل مطلوب بود به طوری که %86/5
دانشجویان این رشته معتقد بودند که این رشته در مقاطع
باالتر ارزش بیشتری پیدا میکند ،که با مطالعة ما
همخوانی دارد .نتایج مطالعة مبارک آبادی و همکاران
نشان داد که دانشجویان دانشکدة بهداشت اراک نسبت به
رشتة تحصیلی و آیندة شغلی خود نگرش مثبتی داشتند.
بر اساس پژوهش (روحی و همکاران )1385 ،نشان داد که
انگیزة انسانها میتواند با عوامل مختلفی ارتباط داشته
باشد و بر اساس یافتههای پژوهش ،باورهای دانشجویان در
مورد تواناییهای خود برای انجام کارها با انگیزة تحصیلی
ارتباط دارد و بهبود خود کارآمدی میتواند سبب بهبود

انگیزة تحصیلی دانشجویان شود .به عقیدة براستین و
همکاران( ،)2002دارا بودن مهارت و توانایی برای رشتة
مربوطه ،محتوای علمی و مشکالت تشخیصی بر انتخاب
شغل آیندة دانشجویان تأثیرگذار بوده است .در مطالعهای
(ارفعی و همکاران )1387 ،که به بررسی عالقه به تحصیل
در رشتة مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی تهران انجام دادند ،به این نتیجه
رسیدند که دانشجویان از عالقة کافی برخوردار نبودند و
حرفة آیندة خود را مطابق با نیازها و انتظاراتشان ارزیابی
نکرده بودند( .تودیسکو و همکاران )1995،و
(طهماسبی )1371،نیز در پژوهش خود نتیجه گرفتند که
یافتن فرصت مناسب برای کمک به انسانهای دیگر از
جمله مهمترین عوامل انگیزشی است( .میژوت و
همکاران )1991،در پژوهش خود به نتیجه مشابه در این
زمینه دست یافتند.
عالقه و انگیزة تحصیلی دانشجویان از مهمترین
چالشهای دانشگاهها محسوب میشود که بر برونداد
سیستمهای آموزشی بسیار مؤثر است و یکی از
حساسترین محورهای فعالیت برنامهریزان آموزشی ،میزان
موفقیت دانشجویان در مقاطع تحصیلی باالتر و ادامه
تحصیل دانشجویان میباشد .در این راستا تشویق اطرافیان
از عوامل و فاکتورهای انگیزشی میباشد (بخشی جهرمی,
 .)1388بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعة حاضر،
سایر عوامل تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت در انگیزة
ادامه تحصیل ،در بعد عوامل خانوادگی عامل :رضایت
خانواده از رشتة تحصیلی ،در بعد عوامل اقتصادی عامل:
افزایش حقوق و مزایا با ادامه تحصیل ،و در بعد عوامل
فردی عواملی چون :کسب مقبولیت اجتماعی با ادامه
تحصیل و رسیدن به رتبه و مقام اساتید رشته ذکر کردند
که از بعد تشویق اطرافیان با مطالعة ما همسو میباشد .در
پژوهش حاضر ،عواملی چون :تأمین شدن از نظر اقتصادی،
افزایش حقوق و مزایا و افزایش مقبولیت اجتماعی بهخاطر
درآمد بیشتر با مدرک باالتر از عوامل اقتصادی و
تقویتکنندة مؤثر و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر
کردند .اطمینان داشتن از آینده ،از جمله امکان ادامه
تحصیل و بهدست آوردن جایگاه اجتماعی و اقتصادی
مناسب در میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان مؤثر است.
به طوری که (مولوی و همکاران )1386 ،نیز در تحقیق
خود امید به آینده را از عوامل مؤثر در انگیزة تحصیلی
دانشجویان معرفی کرده است .وضع مالی خوب ،تشکیل
خانواده و بهدست آوردن شغل مناسب که همگی از
نیازهای اولیه و ثانویه فیزیولوژیک هستند ،از مهمترین
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دلوريان و همكاران
عوامل انگیزش دانشجویان محسوب میشوند (میرکمالی،
( .)1388سوالس )1996 ،دریافت که عوامل مالی و
اقتصادی از انگیزههای مهم دانشجویان به شمار میروند،
چرا که بهطور غیر مستقیم با ارضای نیازهای اساسی آنان
در ارتباط هستند .هماهنگ با نظریة مبتنی بر هدف،
برخی بررسیها نشان دادهاند که تجسم نیازهای اولیه و
اساسی در آینده و پیشبینی دستیابی به این هدفها
باعث افزایش چشمگیر انگیزة دانشجویان برای فعالیت
بیشتر در زمان حال میگردد (هریش .)2001 ،بر اساس
نتایج بهدست آمده از مطالعة حاضر ،اکثر واحدهای مورد
پژوهش ،عواملی چون :افزایش مقبولیت اجتماعی بهخاطر
مدرک باالتر ،آرزوی رسیدن به رتبه و جایگاه اساتید ،بهتر
شدن امنیت شغلی ،رسیدن به پستهای مدیریتی ،عالقه
به کار بالینی با مدرک باالتر را از عوامل اجتماعی و
تقویتکنندة مرتبط و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل
ذکر کردند .مطالعة جمشیدی ( )1376نیز گرایش به
پیشرفت و کار را از عوامل افزایشدهندة توان انگیزشی
ذکر نمود .بر اساس نظر لیتل و برین ( )2000انگیزه دارای
عوامل بیرونی نیز میباشد که به نظر میرسد عوامل مثبت
آن شامل :عالقه به تحصیل ،کسب امتیازات باالتر ،موقعیت
شغلی بهتر ،موقعیت اجتماعی مطلوبتر ،کسب احترام و
اعتقاد به نفس بیشتر ،رضایت از خود و سایر عوامل
میباشد (لیتل .)2000،در پژوهش حاضر ،اکثر واحدهای
مورد پژوهش در دو گروه کارشناسی بهداشت عمومی و
بهداشت حرفهای ،عامل :تمایل به ادامه تحصیل در سایر
رشتهها ،و در گروه کارشناسی بهداشت محیط ،عامل:
نداشتن برنامهریزی مناسب را از عوامل فردی و بازدارندة
مرتبط و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر کردند.
موری و همکاران ( )1376نیز اشاره نمودند که یکی از
علل کاهش انگیزه عدم شناخت از رشته و مسایل و
مشکالت آن باشد که باید بیشتر تحت بررسی قرار گیرد.
از جمله محدودیتهای مطالعه ،وضعیت متفاوت
دانشجویان از نظر شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
است که بر نتایج تحقیق اثرگذار است و همچنین میتوان
به صرف وقت و عدم صداقت دانشجویان در پاسخگویی به
پرسشنامهها که از شرایط اساسی صحت و سالمت مطالعه
است ،اشاره کرد.

نتيجهگيري
بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعة حاضر ،اکثر
واحدهای مورد پژوهش در دو گروه کارشناسی بهداشت
عمومی و بهداشت حرفهای ،عامل :تمایل به ادامه تحصیل
در سایر رشتهها ،و در گروه کارشناسی بهداشت محیط،
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عامل :نداشتن برنامهریزی مناسب را از عوامل فردی و
بازدارندة مرتبط و با اهمیت در انگیزة ادامه تحصیل ذکر
کردند .و بهطور کلی عوامل فردی و خانوادگی در انگیزة
ادامه تحصیل دانشجویان از اهمیت بیشتری برخوردار
میباشند ،لذا تقویت برنامههای آموزشی ،ارایة مشاوره و
حمایت از دانشجویان در توجیه رشتة تحصیلی و آیندة
شغلی میتواند نقش مفید و مؤثری در تقویت نگرش آنها
داشته باشد .نظامهای آموزشی باید بر تالش خود افزوده،
عالوه بر حفظ شرایط موجود ،شرایط آموزشی را ارتقاء
بخشیده و بر مؤلفههای مرتبط یعنی فراگیر ،فرادهنده و
امکانات آموزشی تأثیرگذار باشند.

تشكر و قدرداني
بر خود واجب میدانیم مراتب قدردانی و سپاس خویش
را از کلیة مسؤوالن محترم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و
همچنین از کلیة دانشجویانی که در به ثمر رسیدن
پژوهش حاضر همکاری داشتهاند ،خانمها رضایی و
شهسوار ابراز نماییم ،مطالعة حاضر مصوب کمیتة
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با کد
طرح  9337میباشد.
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Abstract: The present research was a cross- sectional study and aimed to determine the factors
associated with motivation for continuing education among health science students, Shahroud
University of Medical Sciences in 2014. The study population was all faculty students of Public
Health department. Questionnaires including 43 questions on individual, family, economic and
social factors were completed by 279 people; then data analysis was performed using SPSS19
software. Based on findings, 75.6%, 72.4% and 68.4% of occupational, environmental and
public health students respectively stated the positive motivation regarding to achieve higher
academic degrees. From the perspective of the majority of environmental health students,
development of practical skills (82.8%) and family desire for student’ further education
(62.2%); from the perspective of the majority of occupational students, the use of all the
facilities for further education (71.8%); and in opinion of public health students, increased
knowledge and awareness(76.5%) and family desire for student’ further education (71.8%); and
finaly from the perspective of the majority of occupational and public health students, the wish
to study in other fields was noted as motivational reinforcement factor of higher education. To
this end, from the perspective of the majority of environmental health students, lack of proper
planning was mentioned as barrier for motivation of higher education. according to this results,
it was showed that individual and family factors were more important factors in motivation of
higher education. Therefore, Strengthen training programs, counseling and support in justifying
the students’ education and future career can be useful and plays an effective role in
strengthening their attitudes.
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