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 .1دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
 .8مرکز تحقیقات اختالل حرکت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
دريافت ،96/9/7 :اصالح ،96/12/11 :پذيرش96/12/16 :

خالصه
سابقه و هدف :نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی باید همواره مورد توجه مسئوالن سیستم آموزشی و رفاهی حوزه سالمت هر کشوور باشود
نگرش مثبت می تواند سبب رضایت هر چه بیشتر دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و در نتیجه پرورش یک نیروی کارآمدتر و عالقمند شود ایون مطالعوه
با هدف بررسی نگرش دانشجویان سال اول فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود طراحی و انجام شده است
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی است که به شویوه تویوی ی -تحلیلوی در سوه سوال پیواپی انجوام شود حجوم موورد مطالعوه  16ن ور از
دانشجویان سال اول فیزیوتراپی بودند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر اطالعات دموگرافیک و  52سوال پنج گزینه ای بود داده ها بوا آزموون
های تویی ی و تی-تست و پیرسون با نرم افزار

 SPSS V-مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

يافته ها :میانگین نمره نگرش دانشجویان  77/15±9/61بدست آمد که بیانگر نگرش مثبت دانشجویان به رشته و آینده شغلی می باشد همچنین نمره
عالقمندی فردی (خودپنداره) نسبت به رشته هم  7/71±6/77بدست آمد که بیانگر عالقمندی نسبتاً خوب دانشجویان می باشد همبستگی معنی داری نیز
بین این دو وجود داشت
نتیجه گیری :نگرش دانشجویان فیزیوتراپی نسبت به رشته و آینده شغلی نسبتاً مثبت می باشد با توجه به عملکرد فعال نیروهای انسانی این رشته در نظام
سالمت ،باید برنامه ریزی دقیق برای ارتقای بالینی-حرفه ای و افزایش فریتهای شغلی در جهت تقویت نگرش قدم برداشت
واژه های کلیدی :نگرش ،آينده تحصیلی و شغلی ،دانشجويان فیزيوتراپی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقدمه
جامعرره توسررا مراکررز علمرری و دانشررگاهی در هررر جامعرره پویررا و رو برره رشرردی

از عوامررل اثرگرررار روی وضررعیت تحصرریلی و علررم آمرروزی دانشررجویان را مرری

رسالت بسریار حسراس مری باشرد .نیرروی انسرانی متخصرک و کارآمرد نیرویری

توان به مرواردی ماننرد ویژگیهرای شخصریتی ن یرر نگررش و انگیرزش فرردی

سررت کرره در حرفرره و تخصررک خررود بتوانررد برره خرروبی انجررام و یفرره نمرروده و

به یرب رشرته) ،الزامرات محریا آموزشری و اجتمراعی دانشرگاه و برخری عوامرل

گامی موثر در جهرت کمرب بره فرراهم آوردن سرالمت مرردم و برالتبال سرالمت

اجتمرراعی-ااتصررادی ن یررر آینررده شررنلی و  )...نسرربت داد  7و  .)1نگرررش

جامعرره و کمررب برره رشررد و پویررایی یررب کشررور شررود  .)1-1برنامرره ریررزی

 )Attetudeبرره یررب مسررئله بررره مجموعرره ای از عالیرر و احساسرررات،

پرررورش و تربیررت دانشررجویان برره عنرروان نیررروی انسررانی متخصررک آینررده در

شناختها و آمادگیهای کسر شرده فررد بررای عمرل نسربت بره یرب مسرئله یرا

رشته های مختلر در حروزه سرالمت برر عهرده مراکرز علمری و دانشرگاه هرای

یررب مسررئولیت مهررم در جامعرره امررالو مرری شررودط براسرراس مطالعررات معمرروال

علرروم پزشررکی مرری باشررد و بایررد براسرراس مرردیریت صررحیح در تمررامی ابعرراد

موفقیت و دستیابی به هدف در هرر کراری نیازمنرد نروعی نگررش مهبرت بره آن

دانشررگاهی و آینررده شررنلی دانشررجویان تررامین مررالی و روانرری) ،بترروان سررب

هدف و عمرل مری باشرد  6و  .) 2نگررش مهبرت یرا منفری بره آینرده و نگرانری

بهبود وضعیت تحصریلی و علرم آمروزی آنهرا در دوران تحصریل شرده ترا برالتبال

حاصل از آینرده شرنلی دانشرجویان یرب مقولره جهرانی بروده و صررفا مخرتک

رشررد بررالینی

برره کشررورهای جهرران سرروم نیسررت  12-18و  .)7نگرررش مرری توانررد بررا ارررار

حرروزه سررالمت شررود  .)8-9بنررابراین بهبررود نگرررش و انگیررزه دانشررجو برررای

گیررری فرررد در محیطرری خرران و دوران مختل ر زنرردگی دسررتخوش تنییرررات

ادامرره تحصرریل و کسرر تخصررک در یررب رشررته بایررد همررواره مررورد توجرره

شررود و ایررن تنییرررات در دوران دانشررجویی بیشررتر خواهررد بررود  18و  .)6برررای

منجررر برره بهبررود کمرری و کیفرری مراابتهررای بهداشررتی و افررزای
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پرررورش نیررروی انسررانی متخصررک و کارآمررد در حیطرره ن ررام سررالمت

مسئوالن سیستم آموزشری و علمری و رفراهی حروزه سرالمت هرر کشرور باشرد.
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ایجرراد تنییرررات سررازنده براسرراس آینررده نگررری نسرربت برره مشررا ل علرروم

دانشررجویان فیزیرروتراپی کرره در آینررده برره عنرروان درمررانگران متخصررک حرروزه

پزشررکی ،وجررود امالعررات پایرره و توصرریفی در مررورد وضررال موجررود دانشررجویان

تو انبخشی خردمت مری کننرد ،ضرروری اسرت کره در تن ریم برنامره و سیاسرت

و مشررا ل آینررده آنهررا و امررال دربرراره نگرررش دانشررجویان نسرربت برره رشررته

گراریهای ن ام سالمت به این مسایل توجه اساسی داشت.

تحصیلی و آینرده خرود ضرروری مری باشرد  18و  .)1شرناخت عوامرل مروثر برر

نتررای حاصررل از مطالعررات مختلرر پیرامررون بررسرری نگرررش ،علررل

نررو نگرررش دانشررجویان از جملرره عوامررل ضررروری و پررر اهمیررت در فررراهم

ایجادکننررده و تقویررت یررا اصررالا آن مرری توانررد برره عنرروان یررب گایرردالین

نمررودن امکانررات مناسرر تحصرریلی و شررنلی آینررده شررنلی) مناسرر  ،برنامرره

مناس جهت اصرالا سیاسرتگراریها و ایجراد تنییررات مناسر در برنامره هرای

ریزی موفر بررای تربیرت نیروهرای درمرانی حراوو و توانمنرد براسراس برنامره

آموزشرری و بسررتر سررازی مناسر برررای آمرروزش بررالینی گررردد .بنررابراین بررر آن

ها و اهداف مروالنی مردت و ایجراد محیطری پرشرور و پویرا بررای علرم آمروزی

شدیم جهت نیرل بره هردف بررسری نرو نگررش مهبرت یرا منفری دانشرجویان

در دانشررکده هررا و دانشررگاه هررا خواهررد بررود  11و  .)1نگرررش مهبررت حاصررل از

سررال اول رشررته فیزیرروتراپی دانشررگاه علرروم پزشررکی بابررل نسرربت برره رشررته

شررناخت و عالامنرردی برره رشررته تحصرریلی سررب بهب رود انگیررزش و موفقیررت

تحصیلی و آینده رشته خود به مراحی این مطالعه بدردازیم.

حر

شنلی ،افزای

مسرئولیت پرریری و براال رفرتن کرارایی نیرروی انسرانی در

ارایرره خرردمات سیسررتم سررالمت مرری شررود  11و  .)1امررروزه مطالعرره نگرررش و
انگیررزش و بررسرری عوامررل مهبررت و منفرری در هررر زمینرره ای جایگرراه ویررژه ای
در بررین پررژوه

مواد و روشها
ایررن پررژوه

هررا برخرروردار مرری باشررد  .)2بررا توجرره برره ایررن سرربب از

از دسررته مطالعررات کرراربردی برره شرریوه توصرریفی-تحلیلرری

مطالعات می توان با تقویرت عوامرل مهبرت و اصرالا عوامرل منفری نگررش بره

برروده کرره نگرررش دانشررجویان پریرفترره شررده در رشررته فیزیرروتراپی در دانشررگاه

رشررته و آینررده شررنلی ،رضررایت هررر ارره بیشررتر دانشررجویان نسرربت برره رشررته

علوم پزشکی بابرل را نسربت بره رشرته فیزیروتراپی و آینرده شرنلی آن ،براسراس

تحصرریلی را فررراهم آورد و در نتیجرره منجررر برره پرررورش یررب نیررروی عالامنررد

نمونرره گیررری انررد مرحلرره ای برررای  1دوره از دانشررجویان مرری سرره نیمسررال

به رشته خود و متخصک و با انگیزه باال شد  13و .)18

 61و 68مررورد بررسرری ارررار داده اسررت .نمونرره گیررری برره صررورت سرشررماری

نگرررش دانشررجویان پزشررکی و سررایر رشررته هررای

برروده و کلیرره دانشررجویان فیزیرروتراپی ورودی سرره سررال در آن شرررکت کردنررد.

در خص رون سررنج

علرروم پزشررکی از مری ر پرسشررنامه هررای مراحرری شررده توسررا پژوهشررگران،

معیارهررای ورود برره مطالعرره شررامل دانشررجویان فیزیرروتراپی ترررم اول پرر

از

هم در دنیا و هرم در ایرران مطالعرات بسریاری صرورت گرفتره اسرت کره نترای

یب و نریم مراه از شررو تررم اول ،تمایرل بره شررکت دانشرجویان فیزیروتراپی

متفرراوت و متناس ر بررا هررر رشررته و مواعیررت اجتمرراعی و علمرری کس ر شررده

در پرژوه

اسرررت  .)1-13در مطالعررره صررردرارحامی و همکررراران در برررین دانشرررجویان

مطالعه هم عدم رضایت و تمایرل بره کامرل نمرودن پرسشرنامه ،تکمیرل نرااک

پزشرکی دانشررگاه علرروم پزشررکی اصررفهان ،مشرراهده شررد کرره نگرررش منفرری در

پرسشررنامه در ن ررر گرفترره شررد .همچنررین برررای مراعررات نکررات اخالارری،

بین دانشجویان نسبت بره آینرده شرنلی وجرود دارد و دلیرل آن توزیرال نامناسر

پرسشنامه ها بری نرام بروده و شررکت کننردگان در تکمیرل یرا عردم تکمیرل آن

نیررروی انسررانی و پررریرش رفیررت برراال بیرران شررد  .)12از مرفرری در مطالعرره

اختیررار کامررل داشررتند .از حجررم نمونرره  91نفررری پررژوه  3 ،نفررر پرسشررنامه را

مهرابیرران و همکرراران در بررین دانشررجویان بهداشررت دانشررگاه علرروم پزشررکی

بطور کامل پر نکردند و در نهایت حجم مورد مطالعه  91نفر بود.

گیالن ،نگرش مهبت در بین دانشرجویان نسربت بره آینرده شرنلی وجرود داشرت
و یکرری از مهررم ترررین دالیررل ایررن نگرررش مهبررت ،دریافررت حقرروو و دسررتمزد
مناس پ

از اشرتنال بره تحصریل و تر یر دانشرجویان توسرا اسراتید بررای

ادامه تحصیل بیان شد .)1

و کامررل نمرودن تمررام امالعرات پرسشررنامه برود .معیارهررای خرررو

روش گررردآوری داده هررا ،پرسشررنامه ای از پرری
تاییرد اسراتید متخصرک ،در دو بخر

مراحرری شررده و مررورد

حراوی سرواالت دمروگرافی شرامل سررن،

وضررعیت سررکونت خوابگرراه ،منررزل شخصرری) ،سررن و تحصرریالت والرردین،
سرهمیه ورود برره دانشررگاه سررهمیه آزاد و سرایر) و  81سرروال پررن گزینرره ای در

نیروهررای انسررانی توانبخشرری متخصررک در رشررته هررای مختلرر

خصررون سررنج

آگرراهی و عالارره دانشررجویان در  3زیررر مجموعرره عوامررل

خررا مقرردم خرردمات توانبخشرری براسرراس ارزیررابی و درمرران اخررتالالت حرکترری

برره عنرروان یررب فیزیوتراپیسررت ،جایگرراه و منزلررت اجتمرراعی رشررته ،افکررار

در سررطح جوامررال مرری باشررد ،بایررد پ ر

از فررار التحصرریل شرردن ،در حیطرره

عمررومی جامعرره مبنرری بررر اهمیررت رشررته و فشررار و اصرررار والرردین برره انتخررا

و ای اختصاصی و تعریر شرده خرود بتواننرد برا هردف رفرال مشرکالت جرامال

رشته فیزیوتراپی) ،عوامل شرکل گیرری نرو نگررش بره رشرته شرامل اعارای

بررا توجرره برره رونررد رو برره رشررد کهنسررالی و عرروارد آن ،برره ارایرره خرردمات

خرررانواده ،مطالعرررات و تحقیر ر شخصررری ،اسررراتید دانشرررگاهی ،دانشرررجویان

توانبخشرری بدردازنرررد .براسررراس تجربیرررات میررردانی مررری تررروان گفرررت کررره

فیزیرروتراپی سررال برراالتر ،موسسررات آموزشررگاهی ،دانر

آمرروزان همکالسرری در

دانشررجویان فیزیرروتراپی در برردو ورود برره رشررته ،نسرربت برره مواعیررت و آینررده

دوره دبیرسررتان و سیسررتم رسررانه ای کشررور) ،عوامررل دارا بررودن حرر

شررنلی ایررن رشررته داررار شررب و تردیررد هسررتند .بررا توجرره برره مرررور مطالعررات

نسبت به رشته فیزیروتراپی شرامل احسراس خرو کمرب بره بیمراران ،رضرایت

ترراکنون در زمینرره بررسرری نگرررش برره آینررده شررنلی رشررته فیزیرروتراپی مطالعرره

امرافیرران از عملکرررد شررما ،آشررنایی بررا مباحرر جدیررد علمرری در رشررته

ای در دانشررگاه هررای ایررران صررورت نگرفترره اسررت .بررا توجرره برره شناسررایی و

مسررئولیت پررریری برره عنرروان یررب فیزیوتراپیسررت،

تعیررین نگرررش هررا و عوامررل مرررتبا بررا آن و برره خررامر ارتقررای حرفرره ای

فیزیرروتراپی ،احسرراس حر
ح

خررو

راابرت برا سرایر دانشرجویان در رشرته فیزیروتراپی و احسراس مروثر برودن
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در سالمت جامعه) و عوامرل تعیرین حر

منفری در مرورد رشرته شرامل دشروار

بررودن منررابال علمرری در رشررته ،کوترراه بررودن سررال هررای تحصرریل در رشررته

 ،1168امالعررات مربررو برره متنیرهررای دموگرافیررب مطالعرره در جرردول  1برره
تفکیب سال تحصیلی آمده است.

فیزیرروتراپی ،کررم ارزش تلقرری شرردن جایگرراه فیزیوتراپیسررت در جامعرره فعلرری،

میررانگین نمررره نگرررش دانشررجویان نسرربت برره رشررته فیزیرروتراپی و آینررده

ارتبررا سررخت مررردم بررا فیزیوتراپیسررت در جامعرره فعلرری و دشررواری حرفرره

شرنلی آن  77/98±6/29بدسررت آمرد کرره بیرانگر نگرررش مهبرت دانشررجویان در

فیزیرروتراپی) براسرراس می ر ارزیررابی لیکرررت برره صررورت گزینرره هررای خیلرری

سرره دوره تحصرریلی مرری باشررد کرره ایررن نمررره در بررین دانشررجویان دختررر

زیاد ،زیاد ،متوسا ،کم و خیلی کم بود.

 77/22±2/11و در برررین دانشرررجویان پسرررر  77/13±12/17برررود و ارتبرررا

جهررت تجزیرره و تحلیررل داده هررا ،براسرراس سرره زیررر گررروه اول کرره
سرواالت مهبرت بره نگررش عوامرل انتخرا رشرته ،عوامرل شرکل گیرری نررو
نگرش به رشرته ،عوامرل دارا برودن حر

معنرراداری بررین نمررره نگرررش دانشررجویان دختررر و پسررر مشرراهده نشررد.
 .)P=2/797همچنررین در ایررن مطالعرره از دانشررجویان خواسررته شررد تررا برره

خرو نسربت بره رشرته فیزیروتراپی)

رشررته خررود براسرراس عالامنرردی نمررره یررب تررا ده بدهنررد کرره میررانگین آن در

داشتند ،به گزینه خیلری زیراد نمرره  1و بره گزینره خیلری کرم نمرره  1داده شرد

سررره دوره تحصررریلی  7/79±1/37بدسرررت آمرررد کررره ایرررن نمرررره در برررین

منفری

دانشررجویان دختررر  7/68±1/12و در بررین دانشررجویان پسررر  7/31±1/31بررود

در مورد رشته فیزیوتراپی) به گزینره خیلری زیراد نمرره  1و بره گزینره خیلری کرم

و ارتبررا معنرراداری بررین ایررن دو گررروه مشرراهده نشررد  .)P=2/812نمررره

نمررره  1اختصرران داده شرردط بنررابراین در مجمررو نمررره  81بیررانگر حررداال

نگرررش دانشررجویان برره رشررته تحصرریلی خررود برره تفکیررب زیررر مجموعرره

نگرررش مهبررت و نمررره  181بیررانگر حررداکهر نگرررش مهبررت برره آینررده شررنلی در

اهارگانرره پرسشررنامه در جرردول  8بیرران شررده اسررت .همچنررین آنررالیز امالعررات

ن ر گرفته شد کره برا توجره بره ارزیرابی مروثرتر از آزمونهرای آمراری ،میرانگین

مربررو برره متنیرهررای مررورد مطالعرره در جرردول  1برره تفکیررب سررال تحصرریلی

نمره پرسشرنامه برا نمرره  71در ن رر گرفتره شرد .برا ایرن روش نمررات براالی

آمده است .درباره بررسی ارتبرا برین نرو نگررش برا میرزان تحصریالت پردر و

 71به عنوان نگرش مهبرت و نمررات پرایین  71بره عنروان نگررش منفری بیران

مررادر از آزمررون آنررالیز واریرران

یررب مرفرره اسررتفاده شررد کرره حرراکی از عرردم

گردیررد .همچنررین برررای ارزیررابی میررزان عالامنرردی دانشررجویان برره رشررته ،از

ارتبررا معنرری دار بررین نررو نگرررش بررا میررزان تحصرریالت پرردر  )P=2/789و

دانشررجویان درخواسررت شررد کرره برره رشررته فیزیرروتراپی امتیرراز بررین یررب تررا ده

میررزان تحصرریالت مررادر  )P=2/112بررود .همچنررین در ارتبررا بررین نمررره

بدهند تا از این مریر بتروان بره ن ررات خودپنرداره هرر فررد و عالامنردی بره

اختصاصرری عالامنرردی برره رشررته بررا میررزان تحصرریالت پرردر  )P=2/619و

حیطه درمانی فیزیوتراپی دست یافرتط بره ایرن صرورت کره امتیراز یرب نشرانگر

مادر  )P=2/172هم اخرتالف معنری داری حاصرل نشرد .برا اسرتفاده از آزمرون

حداال عالامنردی و امتیراز ده نشرانگر حرداکهر عالامنردی بره رشرته محسرو

تی -مستقل ارتبرامی برین نرو نگررش برا سرهمیه ابرولی  )P=2/236و محرل

مرری شررد .داده هررای مطالعرره بررا آزمونهررای توصرریفی شاخصررهای مرکررزی و

سررکونت  )P=2/192مشرراهده نشررد .همچنررین ارتبررامی بررین نمررره اختصاصرری

پراکنرردگی) و تحلیلرری آزمونهررای ترری-تسررت  ،)t-testهمبسررتگی و آنررالیز

عالامندی به رشرته برا سرهمیه ابرولی  )P=2/263یافرت نشرد امرا برین نمرره

 SPSS V-مرورد تجزیره

اختصاصرری عالامنرردی برره رشررته و محررل سررکونت  )P=2/223ارتبررا معنرری

ولی در زیر گروه آخر کره سروال منفری بره نگررش عوامرل تعیرین حر

واریان ) در االر جرداولی برا نررم افرزار آمراری

دار وجررود داشررت کرره دانشررجویانی کرره محررل سررکونت شرران یررر از خوابگرراه

و تحلیل ارار گرفت.

بود ،عالامندی بیشتری به رشته فیزیوتراپی داشتند.
از مریرر آزمررون همبسررتگی پیرسررون ،ارتبررا بررین متنیرهررای نمررره

يافته ها

نگرررش ،نمررره ارزیررابی فررردی رشررته فیزیرروتراپی ،رتبرره ورودی ،سررن بررسرری

 16/39±1/71سررال و  81نفررر  )%13/3از آنهررا دانشررجویان پسررر و  32نفررر

 )P=2/131مشاهده نشد امرا برین نمرره نگررش و نمرره ارزیرابی فرردی رشرته

 )%91/9از دانشرجویان دخترر بودنررد .از ایرن تعرداد  81نفررر دانشرجوی نیمسررال

فیزیرروتراپی ارتبررا معنررادار وجررود داشررت  .)P=2/222آنررالیز همبسررتگی نمررره

اول  81 ،1162نفرررر دانشرررجوی نیمسرررال اول  1161و  16نفرررر دانشرررجوی

نگرررش و نمررره ارزیررابی فررردی رشررته فیزیرروتراپی در جرردول  3برره تفکیررب

نیمسررال اول  1168بودنررد .بررا توجرره برره بررسرری سرره دوره تحصرریلی  1162تررا

جنسیت و سال تحصیلی آمده است.

جدول  : 1اطالعات متغیرهای دموگرافیک مطالعه به تفکیک سال تحصیلی
سال تحصیلی
متغیر
سن )Mean±SD
مرکر
جنسیت
مون
تعداد )%
رتبه ابولی )Mean±SD
آزاد
سهمیه ابولی
سایر
تعداد )%
خوابگاه
محل سکونت
منزل شخصی
تعداد )%

1991

1991

1992

16/86±2/62
)%12/1 2
)%91/6 11
8297/12±618/13
)%62/1 16
)%6/1 8
)%91/6 11
)%12/1 2

16/61±8/17
)%12/1 2
)%91/6 11
8911/97±261/11
)%21/7 12
)%13/1 1
)%12/1 2
)%91/6 11

16/11±1/23
)%89/1 1
)%71/7 13
8266/17±292/23
)%26/1 17
)%12/1 8
)%17/6 11
)%38/1 2
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شرردط ارتبررا معنرراداری بررین نمررره نگرررش بررا سررن  ،)P=2/372رتبرره ورودی
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جدول  : 2اطالعات نمره نگرش دانشجويان به رشته فیزيوتراپی به تفکیک زير مجموعه چهارگانه پرسشنامه
سال تحصیلی 1991

سال تحصیلی 1991

سال تحصیلی 1992

متغیر
عوامل دخیل در انتخا رشته )Mean±SD

82/21±1/11

81/98±1/11

82/23±3/18

عوامل شکل گیری نو نگرش به رشته )Mean±SD

19/12±1/66

16/12±3/19

11/89±3/29

88/97±1/96

81/18±1/26

81/92±3/12

17/18±3/89

13/86±3/81

19/26±1/12

خو نسبت به رشته )Mean±SD

عوامل دارا بودن ح

منفی در مورد رشته )Mean±SD

عوامل تعیین ح

جدول  : 9آنالیز اطالعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک سال تحصیلی

متغیر
نمره نگرش دانشجویان به رشته و آینده شنلی
)Mean±SD
سطح معناداری )Pvalue

سال تحصیلی

سال تحصیلی

سال تحصیلی

1991

1991

1992

77/12±6/73

22/21±2/17

73/92±2/18

2/119

2/221

2/272

2/23±1/17

7/81±1/71

*

نمره ارزیابی فردی رشته فیزیوتراپی )Mean±SD

7/67±1/32

* آزمون  tتب نمونه نسبت به میانگین نمره پرسشنامه )71ط  P> 2/21اختالف معنادار

**

آزمون تحلیل واریان

سطح معناداری
()Pvalue

**

2/287
2/133

یب مرفهط  P> 2/21اختالف معنادار

جدول  : 4آنالیز همبستگی نمره نگرش و نمره ارزيابی فردی رشته به تفکیک جنسیت و سال تحصیلی
همبستگی نمره نگرش با نمره ارزيابی فردی رشته فیزيوتراپی
مقدار همبستگی پیرسون ()r

متغیر

به تفکیک جنسیت
به تفکیک سال
تحصیلی

سطح معناداری ()Pvalue

2/161

2/222

*

دانشجويان پسر

2/939

2/228

**

دانشجويان دختر

2/171

2/222

**

سال تحصیلی 1991

2/162

2/221

***

سال تحصیلی 1991

2/397

2/211

***

سال تحصیلی 1992

2/978

2/228

***

* آزمون همبستگی پیرسون در جامعه آماری مورد مطالعه  91نفر)ط  P> 2/21اختالف معنادار
** آزمون همبستگی پیرسون به تفکیب جنسیتط  P> 2/21اختالف معنادار
*** آزمون همبستگی پیرسون به تفکیب سال تحصیلیط  P> 2/21اختالف معنادار
جامعه ایفا می کند  7و )1ط بنابراین ضروریست که سیاستگراران ن ام سالمت
براساس مطالعات انجام شده ،نگرش و رضایت مندی دانشجویان از رشته
تحصیلی خود می تواند به عنوان عاملی مهم و موثر در جهت ایجاد انگیزه و

باشند .در این مطالعه نگرش دانشجویان فیزیوتراپی سه سال متوالی  1162تا

ارتقای کیفیت آموزش در ن ر گرفته شود  7و  .)3عالامندی به رشته تحصیلی

 ،1168نسبت به رشته تحصیلی و آینده شنلی شان بررسی شد .یافته های حاصل

می تواند سب پیشرفت و ارتقای علمی و بالینی دانشجویان و عدم عالامندی آنها

از نمره نگرش به رشته تحصیلی و آینده شنلی در بین دانشجویان فیزیوتراپی در

نسبت به

سالهای  1161 ،1162و  1168نشان دهنده وجود یب نگرش مهبت به رشته

عملکرد شود  7و  .)1 ،1بر این اساس آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و

تحصیلی و آینده شنلی  )77/98±6/29بود  .)P> 2/21از مهم ترین دالیل

متخصک ،متعهد و عالامند در هر رشته ،یب از ضرورتهای مهم و بنیادی هر

نگرش مهبت دانشجویان فیزیوتراپی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شنلی خود را

جامعه از حی رشد و توسعه علمی ،فرهنگی و اجتماعی و ااتصادی می باشد و

می توان عالامندی به مواعیت کاری مستقل در آینده و احساس موثر بودن در

اساسی در فراهم سازی بستری مناس برای سالمت فردی و اجتماعی یب

سالمت جامعه و خدمت به مردم ،جایگاه اجتماعی رشته و تلقین جامعه بر اهمیت

منجر به نا امیدی و خستگی از ادامه تحصیل و احساس نامناس

نق
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توجه بیشتری و آینده نگری جامال تری نسبت به دانشجویان علوم پزشکی داشته
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رشته عنوان نمود .نتای مطالعه حاضر مطاب با نتای برخی مطالعات بودط در

نو نگرش دانشجویان فیزیوتراپی نق

مطالعات انجام شده توسا مهرابیان و همکاران  ،)1المی و همکاران ،)8

ریزی جامال و آینده نگر در حیطه آموزش بالینی توانبخشی و بهبود نگرش ن ام

مبارک آبادی و همکاران  ،)6رضاخانی مقدم و همکاران  ،)11نگرش مهبت

سالمت به رشته فیزیوتراپی ،می توان نگرش دانشجویان را تقویت نمود و

دانشجویان بیشتر به خامر اهمیت رشته در مقامال باالتر با توجه به عالامندی به

مهمی ایفا نمایندط به موریکه با برنامه

داد.

عالامندی و توانمندی بالینی در حیطه درمان را در دانشجویان افزای

پیشرفت و ادامه تحصیل و توصیه اساتید متخصک رشته بیان شد .همچنین در

در مطالعه حاضر تفاوت معنی داری بین نگرش دانشجویان فیزیوتراپی با

مطالعات هادوی و اسماعیلی  ،)1ن ری و همکاران  ،)7رجالی و همکاران ،)2

سن ،سهمیه ابولی یافت نشد که با سایر مطالعات از ن ر سن  13و  )2 ،6و

صدر ارحامی و همکاران  ،)12خمرنیا و همکاران  ،)13این نگرش مهبت

سهمیه ابولی  13و  )1-7 ،6 ،18همخوانی داشت اما از ن ر سن با مطالعه صدر

دانشجویان بیشتر به خامر دید مهبت سایر افراد جامعه ،امکان خدمت به مردم و

سن ،نگرش

ارحامی و همکاران مطابقت نداشتط در آن مطالعه با افزای

مواعیت اجتماعی مناس عنوان شدند .نتای مطالعه حاضر با نتای مطالعه اربانیان

دانشجویان به رشته و آینده شنلی افزای

و همکاران  ،)1حاجیان و همکاران  ،)3اادری و همکاران  ،)9صمدی و

فیزیوتراپی و محل سکونت تفاوت معنی دار مشاهد شدط به موریکه دانشجویانی

همکاران  )11و حسنلو و همکاران  )18متفاوت بودندط نگرش منفی دانشجویان

که محل سکونت شان یر از خوابگاه بود ،عالامندی بیشتری به رشته فیزیوتراپی

پریرش دانشجویان و عدم احساس امنیت

بیشتر و

در این مطالعات بیشتر به دالیل افزای

می یافت  .)12بین نگرش دانشجویان

داشتندط شاید بتوان یکی از دالیل این افزای

نگرش را به وجود آرام

شنلی  11و  ،) 3عدم شناخت صحیح از رشته ابل از انتخا رشته و بالتبال عدم

صرفه ااتصادی بهتر در دوران دانشجویی دانست .این نتیجه با نتای سایر

عالامندی به آن رشته  9و  )1و عدم بسترسازی مناس برای پیشرفت و پویایی

مطالعات همخوانی نداشت  18و  .)1-12همچنین در مطالعه حاضر تفاوت معنی

در رشته  )1و بیان شدند .البته می توان اختالف در نتای متفاوت نگرش در

داری بین نگرش دانشجویان فیزیوتراپی با سطح تحصیالت پدر و مادر یافت نشد

مطالعات را ،عالوه بر وضعیت فردی و محیطی و دانشگاهی ،به علت تفاوت در

که با نتای مطالعه حسنلو و همکاران مطابقت نداشت و در آن مطالعه با افزای

پرسشنامه های بکار رفته شده برای انجام مطالعه و فاصله زمانی انجام مطالعه
تنییر نگرش دان

سطح تحصیالت پدر ،نگرش دانشجویان افزای

می یافت .)18

آموزان ابل از انتخا رشته در سالهای گرشته ،تنییر نگرش

در مطالعه حاضر جهت بررسی نگرش فردی خودپنداره) هر یب از

دانشجویان حاصل از ) در ن ر گرفت  13و  .)7همچنین نگرش دانشجویان دختر

دانشجویان از آنها خواسته شد تا براساس عالامندی به حیطه درمانی فیزیوتراپی

نسبت به رشته فیزیوتراپی و آینده با دانجشویان پسر تفاوت معنی داری نداشت

به رشته نمره یب تا ده بدهند .نتای حاصل از مطالعه بیانگر نگرش فردی نسبتا

)P< 2/21ط نتای این مطالعه با نتای اربانیان و همکاران  )1و حاجیان و

باالی  )7/79±1/37دانشجویان به رشته می باشد .همچنین بین نگرش فردی یا

همکاران  )3همخوانی نداشتط در این مطالعات نگرانی نسبت به آینده شنلی

خودپنداره دانشجویان دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت اما بین نمره نگرش با نمره

دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر گزارش شد .اما سایر مطالعات نتای

ارزیابی فردی دانشجویان رشته فیزیوتراپی همبستگی معنی دار وجود داشت

یکسانی با نتای مطالعه ما داشتند  2-13و .)8 ،1 ،9

)P> 2/21ط به موریکه با افزای

آنالیزهای آماری صورت گرفته برای نمره نگرش در هر سال نشان داد که

نگرش فردی خودپنداره) به رشته در

دانشجویان ،نگرش آنها به آینده شنلی هم افزای

می یابد و تنییر نگرش فردی

میانگین نمره نگرش در سال تحصیلی  )22/21±2/17 1161بیشتر از سالهای

می تواند در زمینه نگرش آینده شنلی اثرگرار باشد .بر این اساس اساتید رشته

 )77/12±6/73 1162و  )73/92±2/18 1168بوده و نسبت به میانگین نمره

فیزیوتراپی در دانشکده ها و بیمارستانها ،به عنوان نقطه اتکای اصلی در سیستم

پرسشنامه  )71دارای ارتبا معنادار  )P=2/221بود که می توان یکی از علل آن

دانشگاهی کشور ،می توانند در زمینه تقویت عوامل مهبت و اصالا عوامل منفی

را به تصوی و برگزاری آزمون دکترای حرفه ای Doctor of Physical

نگرش دانشجویان از مری بررسی و حل مشکالت و مسایل دانشجویان ایفای

 )Therapyو کمب به ارتقای بالینی-حرفه ای فیزیوتراپی در ن ام سالمت و
افزای

نق

بیشتر نمایند.

و نامطلو ایجاد شده در سال  )73/92±2/18 1168را شاید بتوان به حرف این

سیستم بهداشتی و سالمت جامعه نباشد ،آنها اادر نخواهند بود که سطح سالمت

آزمون و عدم اجرای برنامه آموزشی ارتقای بالینی-حرفه ای فیزیوتراپی در ن ام

جسمی و فکری جامعه را به حدی برسانند تا مردم بتوانند از ن ر اجتماعی و

سالمت نسبت داد .در مطالعه مبارک آبادی و همکاران بیان شد که وجود

ااتصادی زندگی پویا داشته باشند .با توجه به نتای حاصل از مطالعه می توان

مشکالت آموزشی می تواند منجر به کاه

نگرش دانشجویان و بالتبال کاه

گفت که نگرش دانشجویان فیزیوتراپی علیر م نمره نسبتا باالی نگرش ،براساس

نیروی متخصک و عالامند در آینده شود  .)6براساس ن ریه بلو  ،)Blueدر

ن ریه بلو ،دستخوش عوامل محیطی بوده و در بررسی نگرش به تفکیب هر سال

انتخا شنل و نو نگرش به آینده شنلی دو گروه از عوامل فردی و محیطی

مشاهده شد که نگرش به سمت منفی متمایل شده استط بنابراین بازبینی مجدد

تاثیرگرار می باشند  :گروه اول به عنوان خصوصیات فردی مانند عوامل بیولوژیب

دروس رشته فیزیوتراپی و اصالا ساختار آموزشی هدفمند و متناس با نیازهای

و روانی و  )...و گروه دوم نیز به عنوان مواعیتهای محیطی شامل مواعیت

فردی-بالینی دانشجویان و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای ارتقای

جنرافیایی ،منافال اجتماعی ،امکان تحرک و ارتقای شرایا فرهنگی و بازار کار و

فیزیوتراپی در

 )...را در بر می گیرندط براساس این ن ریه گروه دوم نق

مهم تر و حساس تری

نسبت به خصوصیات فردی در انتخا و پیشرفت در شنل آینده افراد ایفا می کند
 .) 12-18با توجه به شرایا کنونی جامعه ما ،عوامل گروه دوم می توانند در تنییر

بیشتر نگرش بالینی آن ها ،استخدام نیروهای جوان و شناساندن نق

ارتقا سالمت و بهداشت جامعه کنونی ما ،بخصون با توجه به افزای
جمعیت کشور در آینده ای نزدیب ضروری به ن ر می رسد.

سن
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Attitude Students towards the field of study and the future career should
always be considered by health authorities of education and welfare system in each country. Positive attitudes can lead
to increase students' satisfaction with the field of study and thereby foster the more effective and interested of human
capital. The aim of this study was to determine the attitude of first-year students of physiotherapy towards their field of
study and future career in Babol University of Medical Sciences.
METHODS: This applied resaerch, in a descriptive-analytical method, was conducted in three years sequentially. The
sample size of study was

of the first year of physiotherapy students. Data were collected by a questionnaire

including demographic information and
test and Pearson tests using SPSS V-

five-choice questions. Finally, Data were analyzed by descriptive tests, T-

software.

FINDINGS: The mean of students' attitude score was obtained

, respectively, indicates positive attitude of

students to their field of study and future career. Individual interest score (self-concept) was obtained

for the

field of study, which indicates a relatively good interest of the students. Also, There was a significant correlation
between these two variables.
CONCLUSION: The attitude of physiotherapy students towards their field of study and future career is relatively
positive. According to activate performance in the human resources in the field of health system, Planning accurately
for promote clinical-professional increase job opportunities should be taken to strengthen attitude.
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