
1395تابستان، مدو، شماره دومکی کردستان، دوره مجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزش

انتخاب رشته پرستاري، دیدگاه دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج در مورد عوامل موثر بر 
1393سال 

بشري وهابی، شیالن لطیفی، سیروان صیاد، سیروان اشرفی،*احمد وهابی
چکیده

، آموزان بعد از اتمام تحصیالت متوسطههاي دانشترین انتخابیکی از مهم:مقدمه و هدف
تواند در شناخت و بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاري می. باشدانتخاب رشته می

این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه . کننده باشدهاي ورود به این رشته کمکتقویت انگیزه
دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج در مورد عوامل موثر بر انتخاب رشته 

. و اجرا گردیدپرستاري طراحی 
انجام 1392-93باشد که در سال تحصیلی این مطالعه از نوع مقطعی می: مواد و روشها

جامعه مورد مطالعه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه آزاد . گردید
نفر بودند که به روش سرشماري انتخاب شده و مورد پرسش قرار 83اسالمی سنندج شامل 

افزار آوري شده با نرمهاي جمعداده. اي استاندارد بودها، پرسشنامهآوري دادهابزار جمع. تندگرف
SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت21نسخه.
مؤثرترین عامل در انتخاب رشته پرستاري از نظر دانشجویان مورد بررسی، عالقه :هایافته

. ه کار درمانی قبل از اشتغال به تحصیل بودکمک به مردم و کمترین تأثیر مربوط به تجرب
دانشجویان، تأثیر عوامل محیطی را در انتخاب رشته خود بیش از سایر عوامل ذکر کرده بودند 

)05/0<p.(
هاي دانشگاهی و نتایج مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان در مورد رشته: گیرينتیجه

- لذا، برگزاري کالسهاي آموزشی براي دانشجایگاه آنها در جامعه اطالعات خوبی ندارند

هاي آموزان سال آخر دبیرستان در زمینه نحوه صحیح انتخاب رشته و آگاه نمودن آنها با رشته
.شوداي درست و همراه با عالیق آنها، توصیه میدانشگاهی به منظور انتخاب رشته

.پرستاري، دیدگاه، دانشجو، دانشگاه: هاکلید واژه
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احمد وهابی

139539تابستان، ومد، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

مقدمه
انتخاب رشته تحصیلی، فرایندي است که با توجه به 

تأثیر عوامل مختلفی قرار شرایط مکانی و زمانی تحت 
خواهد گرفت و کیفیت آن نیز بستگی فراوانی به 
جستجوي افراد و بدست آوردن اطالعات در زمینه 

این کار در ). 1(هاي مختلف دانشگاهی دارد رشته
ایجاد رضایت تحصیلی و موفقیت دانشجویان تأثیر 
بسزایی خواهد داشت و از طرفی زمینه تعهد به حرفه 

شته تحصیلی را در آینده سبب خواهد شد مرتبط با ر
باشند که عوامل مؤثر بر انتخاب رشته، عواملی می). 2(

تصویري از آن رشته و آینده شغلی آن در ذهن فرد 
-ایجاد کرده و منجر به انتخاب آن رشته در افراد می

افرادي که در مورد عوامل مؤثر برانتخاب رشته . شود
ز انتخاب آن به عمل پرستاري، بررسی الزم را قبل ا

هاي  ورود به آن آورند در شناخت و تقویت انگیزهمی
هاي الزم را بدست آورده و با دید رشته، آگاهی

یکی از ). 3(کنند بازتري رشته خود را انتخاب می
آموزان سال انتخابهاي مهم زندگی بویژه براي دانش

این . آخر متوسطه، انتخاب رشته دانشگاهی است
خاطر اینکه تأثیر زیادي در سرنوشت افراد انتخاب به

گیرد که به دو دارد، تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار می
عوامل . شونددسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می

درونی تا حدود زیادي تحت کنترل فرد قرار دارند اما 
عوامل خارجی به مقدار زیادي تحت کنترل فرد نبوده 

نتخاب او را تحت الشعاع قرار و به صورت غیرمستقیم ا
آموزان به درستی آنها را کنترل داده که اگر دانش

ننمایند ممکن است سرنوشت نامناسبی را در انتخاب 
عواملی از قبیل خانواده و . رشته براي آنها رقم بزند

ها و هاي همساالن، رسانهاقوام، محیط آموزشی، گروه
از این عوامل هایی هاي اقتصادي و شغلی نمونهزمینه

هایی که یک دانش پرستاري و نقش). 4(بیرونی هستند 

کمبود . گیرد، در حال افزایش استپرستار بر عهده می
هاي دانشگاهی، مند و توانا در محیطپرستاران عالقه

تواند سبب آموزشی می- هاي درمانیبویژه محیط
رابطه . کاهش خدمات به بیماران بستري شده گردد

کمبود به کارگیري پرستاران و پیش مستقیمی بین
هالند در ). 5(آگهی بد بیماران گزارش شده است 

کند شخصیت به دو دسته عوامل اشاره می- نظریه شغل
که باعث انتخاب آزادانه یک شغل و حرفه توسط 

. باشنداي میشود که عوامل فردي و حرفهفردي می
قرار اي، عواملی هستند که در درون حرفه عوامل حرفه

- دارند و توجه فرد را براي انتخاب آن حرفه جلب می
نامند که با هاي آن حرفه میاین عوامل را جاذبه. کنند

عوامل فردي در . شناخت فرد از آن حرفه ارتباط دارند
درون خود فرد قرار داشته و آنهایی هستند که شخص 

این عوامل به . کشانندرا به سمت حرفه مورد نظر می
از خودش و تا حدودي شناخت او از شناخت فرد

). 6(حرفه یا رشته مورد نظر بستگی دارند 
اند که مؤثرترین زاده و همکاران بیان نمودهعباس

هاي مورد عامل در انتخاب رشته پرستاري در بین نمونه
. بررسی، عالقه دانشجو براي کمک به مردم بوده است

در این عامل دوم در این مطالعه امکان پیشرفت شغلی
رشته ذکر شده است و کمترین عامل مؤثر در انتخاب 
رشته پرستاري توسط آنان، تجربه کار درمانی قبل از 

اي در مطالعه). 7(اشتغال به تحصیل ذکر شده است 
امریکا نشان داده است که موثرترین عامل در انتخاب 
رشته پرستاري در بین پسران، عوامل اقتصادي و در نزد 

بر اساس مطالعه ). 8(شویق دیگران بوده است ها، تخانم
Lai و همکاران، با سپري شدن سالیان تحصیل در رشته

پرستاري، عالقه دانشجویان به این رشته افزایش یافته و 
کننده براي ماندن آنها در این بینیمهمترین عوامل پیش

رشته، احساس حمایت از سوي پرسنل پرستاري، تجربه 
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...دیدگاه دانشجویان پرستاري

1395تابستانوم، دمجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره 40

د فرد و درك ارزشمند بودن رشته قبلی بیماري در خو
مطالعه انجام شده در بین ). 9(اند پرستاري بوده

دانشجویان پرستاري تربت حیدریه نشان داده است که 
مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستاري توسط 
دانشجویان مورد بررسی عواملی مانند عوامل 

غ بشردوستانه، تشویق والدین، جالب بودن رشته، تبلی
هاي بهداشتی بوده و مدرسه، سابقه تحصیل در رشته

کمترین عامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته آنها موقعیت 
در مطالعات دیگري، ). 10(اجتماعی خوب بوده است 

عواملی همچون ورود به دانشگاه، یافتن شعل، عدم 
، فرصتی )11(دقت در انتخاب رشته، خدمت به انسانها 

عالی تحصیلی، کسب مناسب براي کسب مدارك 
را از جمله ) 12(موقعیت شغلی، اعتبار رشته پرستاري 

. انددالیل انتخاب رشته پرستاري معرفی نموده
با توجه به اینکه انتخاب صحیح رشته تحصیلی در 
آینده تحصیلی، شغلی و به طور کلی در زندگی افراد 
نقش انکارناپذیري دارد و هر ساله تعدادي از 

رفته شده در دانشگاهها به خاطر انتخاب دانشجویان پذی
رشته اشتباه و یا ناآگاهانه به دنبال تغییر رشته و یا 
انصراف از دانشگاه هستند؛ لذا توجه به اهمیت اطالع از 
عوامل مؤثر بر انتخاب رشته، تغییر در عوامل یاد شده 
در گذر زمان و در بسترهاي متفاوت اجتماعی و 

هایی مهم مانند پرستاري رشتهفرهنگی به ویژه در مورد 
کند تا افراد وارد شده به این رشته قبل از ایجاب می

انتخاب آن آگاهی کافی در مورد این رشته داشته باشند 
اي در بین و نظر به اینکه تاکنون چنین مطالعه

دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج انجام 
عوامل مؤثر بر نشده است؛ این مطالعه با هدف تعیین 

انتخاب رشته پرستاري از دیدگاه دانشجویان پرستاري 
. دانشگاه آزاد اسالمی سنندج طراحی و اجرا گردید

هاروشمواد و 
اي مقطعی است که تمامی پژوهش حاضر، مطالعه

دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاري و مامایی 
-رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج در سال

-روش نمونه. را شامل می شود1393و 1392هاي  

نفر 83گیري به صورت سرشماري بود که در مجموع 
. در مطالعه شرکت کرده و مورد سئوال قرار گرفتند

زاده و ها، پرسشنامه مطالعه عباسآوري دادهابزار جمع
بود اما براي اطمینان کامل از روایی این ) 7(همکاران 

اختیار چند نفر از متخصصین قرار پرسشنامه، آن را در 
داده و روایی صوري آنها با تغییر مختصري در آن تأیید 

20براي تأیید پایایی آن، پرسشنامه در اختیار . گردید
نفر از دانشجویان رشته پرستاري قرار داده شد و با 
محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ،  پایایی آن با توجه به 

ست آمد نیز تأیید بد88/0اینکه ضریب ذکر شده 
پرسشنامه مورد استفاده داراي دو گروه سئوال . گردید

در بخش نخست آن سئواالت مشخصات فردي . است
دانشجویان مورد بررسی از قبیل سن، جنس، تحصیالت 
والدین، بومی یا غیر بومی بودن، وضعیت تأهل، عالقه 
به رشته پرستاري و تمایل به کار در آن و ادامه تحصیل 

سئوال 21ین رشته و در بخش دوم پرسشنامه در ا
مربوط به عوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستاري که در 

اند مورد بیان شده) 7(زاده و همکاران مطالعه عباس
4این سئواالت داراي مقیاس . بررسی قرار گرفتند

. باشندتأثیر تا داراي تأثیر زیاد میاي از بیدرجه
- می88و بیشترین آن 21کمترین نمره این سئواالت 

با مراجعه به کالس درس آنها و توضیح کافی در . باشد
مورد اهمیت نظرات آنها و محرمانه بودن اطالعات این 

-افراد و اینکه شرکت در مطالعه به صورت اختیاري می

ها را تکمیل نفر از آنها پرسشنامه83باشد؛ در مجموع 
حاصل از این هايداده. نموده و آنها را تحویل دادند

نسخه SPSSپرسشنامه در رایانه وارد شده و با نرم افزار 
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احمد وهابی

139541تابستان، ومد، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

هاي آمار استنباطی و توصیفی مورد تجزیه و فرمول21
براي وجود رابطه بین عوامل مؤثر . و تحلیل قرار گرفتند

معیار . استفاده گردید) 2χ(و متغیرهاي مطالعه از آزمون
-ورودي سالورود به این مطالعه، دانشجوي پرستاري 

بودند که در زمان انجام مطالعه در 1393و 1392هاي 
دانشگاه آزاد اسالمی سنندج در رشته پرستاري مشغول 

دانشجویانی که تمایل به همکاري در . به تحصیل بودند
ها را ناقص پر کرده بودند، مطالعه نداشتند و یا پرسشنامه

. از مطالعه خارج شدند

هایافته
%) 2/95(نفر 79مورد بررسی، هاي از نمونه

ها را به صورت کامل تکمیل نموده و آنها را پرسشنامه
هاي مورد بررسی میانگین سنی نمونه. تحویل دادند

سال و 19کمترین سن آنها . سال بود28/2±24/22
-نمونه%) 6/69(نفر 55. سال بود31بیشترین سن آنها 

%) 19(فر ن15. هاي مورد بررسی زن و بقیه مرد بودند
. آنها بومی و بقیه غیر بومی بودند

هاي مورد بررسی داراي نمونه% 6/31پدر 
در سطح دبیرستان و بقیه % 6/26تحصیالت دانشگاهی، 

آنها داراي تحصیالت زیر دیپلم بودند اما وضعیت سواد 
% 6/64تر از این میزان بود به طوري که مادر آنها پایین

ح تحصیالت زیر دیپلم این افراد داراي مادر با سط
آنها داراي مادران با تحصیالت % 7/12بودند و فقط 

هاي مورد از نمونه%)9/89(نفر 71. دانشگاهی بودند
از %)8/22(نفر 18. بررسی مجرد و بقیه متأهل بودند

ها در بار اول شرکت در آزمون سراسري پذیرفته نمونه
ر شرکت آنها سابقه دو با%) 6/45(نفر 36شده بودند، 

در کنکور سراسري را داشته و بقیه آنها سه بار و بیشتر 
شرکت کرده بودند تا موفق به ورود به این رشته شده 

هاي مورد بررسی نمونه%) 1/10(نفر 8فقط . بودند
سابقه کار درمانی قبل از انتخاب رشته پرستاري را ذکر 

دانشجویان بیان کرده %)6/88(نفر 70. کرده بودند
که مایل به کار پرستاري بعد از فراغت از بودند

هاي مورد مطالعه نمونه%) 4/92(نفر 73. تحصیل هستند
بیان کرده بودند که مایل به ادامه تحصیل در این رشته 

دانشجویان بیان کرده بودند %) 4/11(نفر 9فقط . هستند
که در حین تحصیل به کار در محیط بالینی نیز اشتغال 

میانگین کسب شده مربوط به سئواالت بیشترین . دارند
محتواي علمی ،)51/3با میانگین (عالقه کمک به مردم 

و دوست داشتن محل خدمت ) 44/3با میانگین (رشته 
کمترین نمره کسب . بودند25/3با میانگین ) بیمارستان(

ها شده متعلق به سئواالت عدم موفقیت در سایر رشته
ستري بودن در بیمارستان ، سابقه قبلی بیماري یا ب)11/2(
و تجربه کار درمانی قبل از اشتغال به تحصیل با ) 94/1(

). 1جدول (بود 90/1میانگین 
- هاي سهمیانگین و انحراف معیار حیطه2در جدول 

گانه مؤثر بر انتخاب رشته پرستاري نشان داده شده 
دهد که از دیدگاه این این جدول نشان می. است

ها به ترتیب و کم اثرترین حیطهدانشجویان مؤثرترین
- اي میهاي عوامل محیطی و عوامل حرفهشامل حیطه

.باشند
سطح اطالعات فعلی دانشجویان را نسبت 1نمودار 

49بر اساس این نمودار . دهدبه رشته پرستاري نشان می
ها اطالعات خود را در سطح متوسط نمونه%)62(نفر 

میزان را زیاد معرفی آنها این % 2/15بیان کرده و فقط 
سطح اطالعات دانشجویان مورد 2نمودار . اندکرده

بررسی را نسبت به این رشته قبل از انتخاب این شغل 
%) 6/45(نفر 36بر اساس این نمودار . دهدنشان می

% 19دانشجویان این آگاهی را در سطح متوسط و فقط 
بین وضعیت . آن را در سطح زیاد ارزیابی کرده بودند

ومی یا غیر بومی بودن دانشجو و عوامل محیطی مؤثر ب
، سابقه کار درمانی قبل از )p=0/04(بر انتخاب رشته 

انتخاب رشته و عوامل فردي مؤثر بر انتخاب رشته 
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)p=0/02( تمایل به ادامه تحصیل در رشته پرستاري و ،
، )p=0/01(اي مؤثر بر انتخاب رشته عوامل حرفه

جویی در محیط بالینی در زمان مشغول بودن به کار دانش
تحصیل و عوامل فردي مؤثر بر انتخاب رشته 

)p=0/002 (بین . دار وجود داردرابطه آماري معنی
گانه مؤثر بر انتخاب رشته پرستاري و سایر عوامل سه

داري مشاهده متغیرهاي مورد بررسی رابطه آماري معنی
).p›0/05(نشد 

میانگین و انحراف معیار پاسخ دانشجویان توزیع فراوانی، درصد،: 1جدول 
به سئواالت عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاري از دیدگاه خودشان

پاسخ دانشجویان
سئواالت مورد بررسی

بی تأثیرکممتوسطزیاد
میانگین و انحراف معیار درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

51/3±516/64203/2553/638/378/0عالقه کمک به مردم
44/3±447/55272/3479/813/171/0محتواي علمی رشته

22/2±122/15216/26188/22284/3509/1تشویق مدرسه
08/3±366/45203/25163/2079/801/1امآرزوي همیشگی

62/2±216/26244/30175/21175/2110/1وجود رشته در منطقه جغرافیایی محل سکونت
77/2±297/36203/25135/16175/2116/1داشتن الگویی از این رشته در اطرافیان

63/2±244/30231/29119/13216/2618/1تشویق سایر دانشجویان
97/2±3038284/35107/12119/1304/1اعتبار رشته در بین حرف پزشکی

09/3±338/41228/27228/2725/289/0بودن رشتهکارشناسی
09/3±297/36325/40147/1741/586/0درآمد شغل پرستاري

61/2±188/22272/34191/24151904/1امنیت شغلی
92/2±272/34256/31216/2666/796/0آگاهی خودم در مورد شغل پرستاري

90/1±119/13135/16122/15434/5413/1از اشتغال به تحصیلتجربه کار درمانی قبل 
11/2±122/151519228/27303809/1هاعدم موفقیت در سایر رشته

16/2±188/22151981/10381/4825/1قبول شدن اتفاقی
11/3±406/50175/21135/1694/1106/1امکان پیشرفت شغلی در این رشته

25/3±394/49269/3294/1153/690/0)بیمارستان(دوست داشتن محل خدمت 
86/2±297/36256/31107/12151912/1رتبه آزمون سراسري

23/3±338/41366/4553/653/683/0تناسب این رشته با شخصیت خودم
48/2±188/22188/22272/34163/2006/1شیفتی بودن کار پرستاري

سابقه قبلی بیماري یا بستري بودن در 
بیمارستان

122/15147/17107/12434/5416/1±94/1

میانگین و انحراف معیار پاسخ دانشجویان به سئواالت حیطه هاي سه گانه عوامل موثر بر : 2جدول 
انتخاب رشته دانشجویان پرستاري از دیدگاه خودشان

انحراف معیارانگینمیحیطه هاي مورد بررسی
87/264/0عوامل محیطی

82/247/0عوامل فردي
59/264/0عوامل حرفه اي
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سطح اطالعات فعلی دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج نسبت به رشته پرستاري: 1نمودار 

نسبت به رشته پرستاري قبل از انتخاب این شغلسطح اطالعات دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی سنندج : 2نمودار 

گیريو نتیجهبحث
نتایج این مطالعه تصویري از عوامل مؤثر بر انتخاب 

- رشته دانشجویان پرستاري مورد بررسی را نشان می

رسد که عوامل ها به نظر میبا توجه به این یافته. دهد
هايیافته. محیطی و فردي داراي بیشترین تأثیر هستند

این مطالعه از جنبه عوامل فردي مؤثر بر انتخاب رشته 
هاي مطالعه انجام پرستاري در این دانشجویان با یافته

شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمان همخوانی دارد اما 
هاي این یافته). 7(از جنبه عوامل دیگر همخوانی ندارد 

مطالعه نشان دهنده آن است که عالقه کمک به مردم، 
بیشترین اهمیت در نزد دانشجویان مورد بررسی داراي 

زاده و همکاران در دانشگاه هاي عباساست که با یافته
عالقه کمک ). 7(علوم پزشکی کرمان همخوانی دارد 

به مردم یکی از مباحث اخالقی توضیه در دین مبین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             6 / 10

https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-74-fa.html


...دیدگاه دانشجویان پرستاري

1395تابستانوم، دمجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره 44

اسالم است و وجود این خصیصه در دانشجویان بیانگر 
هاي دینی شته به توصیهآن است که دانشجویان این ر

مطالعه انجام . در زمینه کمک به هم نوع توجه دارند
-نمونه% 5/70شده در تربت حیدریه بیانگر آن است که 

هاي مورد بررسی از انتخاب خود راضی بوده و بیان 
اند که در صورت انتخاب رشته مجدد همین رشته کرده

را انتخاب خواهند کرد و این نشان دهنده میزان 
رضایت باالي آنها از تحصیل در این رشته دارد که با 

-به نظر می). 10(هاي این مطالعه همخوانی دارد یافته

رسد وضعیت کاري این رشته و آینده شغلی و وضعیت 
رشته، نقش بسزایی در استخدام فارغ التحصیالن این

اي مطالعه. رضایت دانشجویان از این رشته داشته باشد
دانشجویان مورد بررسی عالقه % 69نشان داده است که 

مند به رشته پرستاري نبوده و موافق ترك این رشته 
اند و دلیل اصلی آن را همخوان نبودن این رشته با بوده

در حالی ) 13(تصورات قبلی خود معرفی کرده بودند 
دانشجویان این مطالعه متمایل به ادامه % 6/7که فقط 

آنها % 4/11تحصیل در رشته پرستاري بوده و فقط 
این . مند هستنداظهار کرده بودند که به این رشته عالقه

تواند به خاطر متفاوت بودن محیط مورد تفاوت زیاد می
سئوال و یا تفاوت در زمان انجام مطالعه باشد چون 

ویان امروزي دسترسی فراوانی به منابع آموزشی دانشج
هاي موفق این رشته را در بین دارند و از طرفی نمونه

هاي کنند و توانایی بررسیدوستان خود مشاهده می
اینترنتی را دارند که امروزه به راحتی امکان جستجو و 
آگاهی پیدا کردن از مطالب مرتبط با رشته پرستاري 

-نتایج این مطالعه نشان می. داردبراي دانشجویان وجود
دهد که اطالعات آنها در مورد این رشته باالست و این 

تواند یکی از عوامل مهم و موثر در عالقه این می
دانشجویان به آن و ادامه این رشته در مقاطع باالتر 

) 14(و همکاران Miersاي که توسط در مطالعه. باشد
ت که روشنی کننده آن اسانجام شده است، بیان

خدمات پرستاري، عامل مثبتی در انتخاب این رشته 
باشد که داوطلبان براي انتخاب شغل، به توسط افراد می

اي و تناسب عالیق، خصوصیات و ارزشهاي حرفه
و همکاران در Mooney. کنندها نیز توجه میپاداش

مطالعه خود، اطالع فرد از حرفه خود را عامل مهمی 
نتایج این مطالعه ). 15(اند بیان کردهبراي انتخاب آن

ها بیش از آقایان تحت تأثیر تشویق نشان داد که خانم
اند که با نتایج مطالعه سایر دوستان و دیگران بوده

Zysberg وBerry این یافته  بیانگر ). 8(همخوانی دارد
ها باعث خواهد شد که آن است که روحیه لطیف خانم

أثیر کالم دیگران قرار گیرند و به بیشتر از آقایان تحت ت
اي بدست آمده است اما با نتایج این خاطر چنین یافته

. مغایرت دارد) 7(زاده و همکاران مطالعه عباس
تشویق مدرسه تأثیر کمی در انتخاب رشته پرستاري 
از دیدگاه این دانشجویان داشته است که با نتایج مطالعه 

. ن نظر همخوانی دارداز ای) 10(زاده پور و حسنعباس
دهد که زنان نسبت به هاي این مطالعه نشان مییافته

کنند مردان نسبت به این رشته احساس امنیت شغلی می
که مردان ) 15(و همکاران Mooneyکه با مطالعه 

امنیت شغلی را نسبت به انتخاب این رشته مؤثر دانسته 
ی مردان نسبت به زنان، آگاه. بودند، همخوانی دارد

خود را نسبت به این رشته بیشتر دانسته و آن را عاملی 
. اندمؤثر در انتخاب این رشته ذکر کرده

اند که دانشجویان پسر بیان کرده% 42نزدیک به 
اتفاقی قبول شدن آنها تأثیر زیادي در انتخاب این رشته 
توسط آنها داشته است در حالی که حدود یک سوم 

این . انداي را تأیید کردهدانشجویان دختر چنین گفته
مسأله ممکن است مربوط به جنسیت آنها باشد که 
آقایان با توجه به اینکه در صورت قبول نشدن در 
دانشگاه مجبور به گذراندن دوران خدمت سربازي 
هستند؛ لذا ممکن است براي گریز از این کار مجبور 
به انتخاب رشته شوند و قبولی در این رشته را براي 
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ها با نتایج مطالعه این یافته. ، اتفاقی قلمداد نمایندخود
Mooney هاي یافته. همخوانی دارد) 15(و همکاران

زاده و همکاران در بین دانشجویان مطالعه عباس
پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان نشان داده است 

مند به که درصد باالي دانشجویان پسري که عالقه
اند که در این رشته کار داشتهپرستاري بوده و تمایل 

نموده و ادامه تحصیل دهند بیشتر از دختران بوده است 
این یافته با نتایج مطالعه حاضر نیز همخوانی دارد ). 7(

ولی این یافته با نتایج مطالعه انجام شده در استرالیا 
این عامل یکی از نقاط قوت این ). 16(همخوانی ندارد 

جویان پسر به خاطر آینده حرفه است که امروزه دانش
خوب شغلی آن تمایل فراوانی به تحصیل در این رشته 

.  دارند
با توجه به نتایج این مطالعه، عواملی مانند عالقه 
براي کمک به مردم، عالقه به محتواي علمی رشته 

تناسب رشته ، پرستاري، دوست داشتن محیط بیمارستان
که اکثراً (هاي مورد بررسیپرستاري با شخصیت نمونه

از عوامل مهم تأثیرگذار بر انتخاب رشته ) خانم بودند
رسد آموزشهاي مؤثر دانشجویان هستند؛ لذا به نظر می

و دقیق در زمینه تقویت این عوامل و برجسته نمودن 
نقش دانشجویان در تحقق اهداف با ارزش این رشته 
بتواند گامی مؤثر در جهت بهبود خدمت و ارتقاي 

با توجه . انی به اقشار جامعه برداشته شودخدمات درم
به اینکه نقش عوامل محیطی در این مطالعه به نسبت 
عوامل دیگر برجسته تر می باشد تا حدودي این نگرانی 
وجود دارد که افراد بر اساس عالیق شخصی این رشته 
را انتخاب نکرده و در ادامه مسیر با مشکالتی مواجه 

- ي آموزشی براي دانششوند؛ لذا برگزاري کالسها

آموزان سال آخر دبیرستان در زمینه نحوه صحیح 
هاي دانشگاهی انتخاب رشته و آگاه نمودن آنها با رشته

اي درست و همراه با عالیق آنها، به منظور انتخاب رشته
.شودتوصیه می

و قدردانیتشکر
از همکاران و دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی 

اسالمی سنندج به خاطر همکاري در تکمیل دانشگاه آزاد 
ها و اجراي دقیق این پژوهش کمال تشکر را پرسشنامه

.داریم
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Nursing Students' viewpoint of Islamic Azad University,
Sanandaj Branch about affecting factors on select nursing

career

Vahabi A*, Vahabi B, Latifi S, Sayyad S, Ashrafi S

Abstract
Inatroduction and Aim: One of the most important choices for
students after completion of secondary education, is choosing major.
The study of factors affecting the selection of nursing can help the
understanding and improving the incentives to enter this field. This
study was conducted to determine the perspective of nursing students of
Islamic Azad University in Sanandaj on the factors affecting the choice
of nursing.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study that was
conducted in the academic year 2011-2012. The study population
included the freshman students of the School of Nursing and Midwifery
at Islamic Azad University of sanandaj which included 83 persons who
were selected by census and were questioned. In order to collect data a
standard questionnaire was used. The collected data were analyzed
using SPSS version 21.
Findings: The main factor for choosing this discipline from the studied
students perspective was the desire to help people and the least effect
was related to health care work experience prior to eduction. The
impact of environmental factors in selecting this discipline was more
than other factors (p<0.05).
Conclusion: The findings showed that students had poor information
regarding academic disciplines and their position in the society .
therefore, holding training classes for senior students on how to select
their future career and informing them regarding academic disciplines
to choose proper field along with their interests is recommended .
Keywords: Nursing, perspective, Student, University.
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