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دریافت1331/01/11 :
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مقدمه

افسردگی و مشکالت روانی و یا افت چشم گیر عملکردهای فردی،

انگیزه فرآیندی درونی است که در برانگیختن ،حفظ و هدایت رفتار تاثیر

اجتماعی و شغلی موجب میشود ()1؛ این مسائل اهمیت توجه به عوامل

مهمی دارد ( .)1از اشکال ضعیف تا قویتر انگیزه خود از خرده مقیاسهایی

مرتبط با انگیزهی تحصیلی را مشخص میسازد .پژوهشهای مختلف مؤید

تشکیل شده است (شامل انگیزه درونی ،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی)،

ارتباط انگیزه تحصیلی با عوامل مختلف (از جمله عوامل دموگرافیک،

بطوریکه انگیزه درونی بهعنوان قویترین شکل انگیزه در تقویت یادگیری

سطح تحصیالت والدین ،عوامل آموزشی و رفاهی ،شغل آینده) است

و پیشرفت مطرح است ( .)3 ,2بررسیها بیانگر این است که انگیزهی

( Sanniya Khan Ghauri .)3،10و همکارانش بیان میکنند از

تحصیلی با برآیندهای آموزشی مختلفی از قبیل کنجکاوی ،پشتکار و

مهمترین عوامل انگیزشی برای دانشجویان گرایش شغلی آنها میباشد

عملکرد بهتر مرتبط است ( )4بطوریکه اغلب نوآوریها ،تولیدات،

( .)11همچنین  Miskelو همکارانش علت حضور یک چهارم از

اکتشافات و خالقیتها ناشی از همت و انگیزه باال میباشد ( .)5همچنین

دانشجویان دردانشگاه را مستقیمأ در ارتباط با وضعیت شغلی فعلی یا

مشخص شده است که میان یادگیری و انگیزه ارتباط وجود دارد بطوری

آینده آنها اعالم کردهاند ( .)12مطالعات همچنین بر تاثیر قابل توجه

که دانش قبلی بر انگیزه افراد موثر است ( .)0انسان به عنوان موجود دارای

محیط دانشگاه بر انگیزهی دانشجویان تاکید کردهاند (.)13

انگیزه ،همه فعالیتها و افعالش نیاز به انگیزه الزم و متناسب با آن فعالیت

هر چند در کشورمان مطالعاتی ( )15 ,14 ,10 ,3در خصوص انگیزهی

و کار دارد .یادگیری و تحصیل هم بهعنوان فعالیت دانشجویان محسوب

تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان انجام شده است و اکثرا

میشود که برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی باید آنها از انگیزه الزم

بیانگر سطح متوسط انگیزه در دانشجویان بودهاند با این حال باتوجه به

برخوردار باشند ( .)7اگر فرد بداند فعالیت تحصیلی یا شغلی او اهداف و

اهمیت ویژه رشتههای مرتبط با سالمت و نقش موثر آنها در حفظ و ارتقا

نیازهایش را برطرف نمیسازد ،نیروی انگیزشی وی کاهش مییابد؛ تا آنجا

سالمت جامعه ،باال بودن انگیزه این افراد نه تنها برای جامعهی پزشکی

که فرد در ادامه فعالیت خود دچار تردید میشود .اختالل در انگیزش

بلکه برای آیندهی ملی و نظام سالمت موضوع مهمی میباشد و لذا جهت

همچنین مشکالتی را در امر رفتار و احساسات همچون بدبینی ،اضطراب،

افزایش انگیزهی تحصیلی دانشجویان ،برنامه ریزان و سیاستگزاران حوزهی
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آموزش باید با روشهای مختلف همچون آشنا نمودن اساتید با تئوریهای

دانشگاهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای مشخص

متفاوت انگیزش تحصیلی و توانمند سازی آنها گامهای موثری در این

گردید و سپس با مراجعه به دانشجویانی که حداقل یک ترم تحصیلی را

زمینه بردارند ( .)10رشتهی کارشناسی علوم آزمایشگاهی زیر شاخهای از

گذرانده بودند ،پرسشنامهها تکمیل و جمع آوری گردید .از مجموع 400

گروه پزشکی است که به دانش آموختگان دراین دوره مباحث علوم پایه

پرسشنامه توزیع شده در میان شرکت کنندگان ،تعداد  334پرسشنامه

پزشکی ،مباحث عملی و تئوری علوم آزمایشگاهی پزشکی و برخی از

تکمیل و جمع آوری گردید(Response rate = 83.5%).

دروس علوم پایه آموزش داده میشود .آنچه که باعث اهمیت ویژه این

ابزار جمع آوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه است که شامل سه

رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص ،درمان

قسمت الف :اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،محل

پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است .از این گذشته سهم بسزای

سکونت و ترم تحصیلی ب :انگیزش تحصیلی ج :عوامل مرتبط شامل

گرایشهای مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشرفتهای چشمگیر و روز

رفاهی ،آموزشی و آینده شغلی بود .برای گرد آوری دادههای مربوط به

افزون فناوریهای بیوتکنولوژی ،ژنتیک و تستهای تشخیصی جدید بر

انگیزش تحصیلی از پرسشنامه مربوط به انگیزش تحصیلی ،ترجمه نمونه

اهمیت این رشته میافزاید .اگر برنامههای نظام آموزشی متناسب با

انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) (Academic

نیازهای بهداشتی و درمانی کشور نباشد ،دانشجویان مرتبط با نظام سالمت

 )Motivation Scaleکه ابتدا در فرانسه باعنوان  EMEطراحی شده

و بخصوص دانشجویان علوم آزمایشگاهی قادر نخواهند بود سطح

است ( ،)11با توجه به استفاده آن در مطالعات مختلف داخلی و خارجی

سالمت جامعه را به حدی برسانند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و

مشابه و استاندارد بودن آن از نظر روایی و پایایی استفاده گردید .این

اقتصادی زندگی مولدی داشته باشند ( .)10شناخت انگیزهی تحصیلی

مقیاس بر مبنای نظریه خود  -تعیین کنندگی ساخته شده و دارای 21

دانشجویان و بررسی رابطه آن بابرخی عوامل مرتبط (رفاه دانشجویی

پرسش هفت گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای از کامال موافق

دانشگاه  ،آموزشی دانشکده و آیندهی شغلی) ازجمله ضروریاتی است که

تا کامال مخالف مشخص میکند که سه بعد انگیزش درونی ( 12سوال)،

میتواند در تدوین مقررات ،فراهم نمودن امکانات مناسب ،برنامه ریزی

انگیزش بیرونی ( 12سوال) و بی انگیزگی ( 4سوال) را میسنجد.

موفق برای تربیت دانشجویانی توانمند و ایجاد محیطی پرشور و انگیزه،

بررسیهای به عمل آمده توسط  Robert Vallerandو همکارانش

دانشگاه را یاری نماید ( .)17با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده در

نشان میدهد که روایی و پایایی نمونه انگلیسی مقیاس تحصیلی AMS

زمینهی انگیزه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با تمرکز بر رشتهی علوم

بر روی دانش آموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کانادایی ،مورد تایید قرار

آزمایشگاهی بهعنوان یکی از مهمترین رشتههای موثر در نظام سالمت

گرفته است ( .)13درایران نیز روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف

جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین عدم وجود مطالعه

بررسی شده است؛ محمود بحرانی و همکارانش ضمن تایید اولیه روایی

مشابه در خصوص انگیزهی تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم

صوری پرسشنامه انگیزش تحصیلی از سوی جمعی از اعضای هیئت

پزشکی شرق کشور بصورت همزمان در یک مطالعه و از سوی دیگر با

علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز  ،پایایی آن را نیز به روش باز

توجه به ارتباط عواملی همچون شرایط محیطی ،آموزشی ،رفاهی و

آزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی کردهاند .بگونهای که در بازآزمایی

هزینههای محل تحصیل با انگیزهی تحصیلی ( ،)10شناخت این عوامل

به فاصله دوهفته (ضریب  )r=0/73بدست آمده است .همچنین ضریب

موثر میتواند به تدوین مقررات و فراهم نمودن شرایط مناسب توسط

آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه  21پرسش معادل  0/11بوده است.

مسئولین کمک کند .لذا این مطالعه با هدف تعیین انگیزهی تحصیلی

افزون براین ،تحلیل عوامل مقیاس انگیزش تحصیلی ،توانست ابعاد سه

دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شرق

گانه انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزگی را با ارزش ویژه باالتر

کشور ،ضمن تعیین رابطه آن با عوامل مرتبط طراحی و اجرا گردید.

از یک ،نمودار سازد و در نتیجه روایی و پایایی آنهارا مورد تایید قرار
دهد ( .)20همچنین در سال  1330توسط روشن میالنی و همکارانش با

روش بررسي

محاسبهی آلفای کرونباخ برابر 0/15تایید و بررسی گردیده و مورد استفاده

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی میباشد

قرار گرفته است ( .)10در نمره دهی این پرسشنامه (از مجموع  130نمره)

که در سال  1330انجام گرفت .جامعهی مورد مطالعه شامل دانشجویان

نمرات پایین تر از  114انگیزهی ضعیف ،نمرات  114تا  141انگیزهی

شاغل به تحصیل در رشتهی علوم آزمایشگاهی هر یک از دانشگاههای

متوسط و نمرات باالتر از  141انگیزهی خوب را به خود اختصاص دادند.

علوم پزشکی شرق کشور برحسب تقسیم بندی وزارت بهداشت و درمان

برای تعیین عوامل مرتبط ،از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس مطالعهی

و آموزش پزشکی بود .حجم نمونه  314نفر بود که بر اساس فرمول

روحی و همکاران ( )21استفاده گردید که در آن  27سوال  5گزینهای ( از

 n=z2p(1-p)/d2و در نظر گرفتن  p=0/525,d=0/05تعیین گردید.

کامأل موافقم تا کامأل مخالفم ) ،در سه بخش ( رفاه دانشجویی دانشگاه،

تعداد دانشجویان مورد نیاز هر دانشگاه با مراجعه به اداره آموزش

آموزش دانشکده و آیندهی شغلی ) و هر بخش حاوی  3سوال بود .اعتبار
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علمی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی آن توسط روحی و

سطح رضایت  41/5درصد از افراد مطالعه از عوامل رفاهی و  34/7درصد

همکارانش تعیین شده بود و ضریب آلفای کرونباخ بخش های مختلف

از عوامل آموزشی متوسط بود و  42/5درصد از افراد مورد مطالعه نسبت

پرسشنامه بعد از جمع آوری داده در بخش رفاه دانشجویی دانشگاه ،0/11

به آیندهی شغلی ناراضی بودند(.جدول )2

آموزش دانشکده  0/12و آینده شغلی  0/32به دست آمده بود .در نمره

بین انگیزهی تحصیلی دانشجویان و محدودهی سنی آنها رابطهی معنا

دهی ،نمرات  3تا  10بیانگر نارضایتی کامل 10 ،تا  23ناراضی 23 ،تا 30

داری ) (P<0.05مشاهده شد و با افزایش سن انگیزهی تحصیلی

متوسط 30 ،تا  37راضی و نمرات  37تا  45بیانگر رضایت کامل افراد در

دانشجویان مورد مطالعه کاهش مییافت؛ همچنین بین میزان انگیزه

نظر گرفته شد.

تحصیلی و هریک از متغیرهای جنس و دانشگاه محل تحصیل اختالف

این مطالعه توسط معاونت تحقیقات و فناوری و کمیتهی اخالق دانشگاه

معنی داری ) (P<0.05مشاهده شد .بین میزان انگیزهی تحصیلی

:

دانشجویان و هریک از متغیرهای وضعیت تاهل ،محل سکونت و ترم

 )Ir.bums.REC.1395.119)(1395.08.10تایید و پذیرفته شد.

تحصیلی اختالف معنی داری مشاهده نگردید( )( (P>0.05جدول .)3

همچنین از تمامی افراد شرکت کننده در مطالعه رضایت آگاهانه اخذ

نتایج همچنین میان میزان انگیزهی تحصیلی و هریک از سطوح مربوط به

گردید و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات مندرج در پرسشنامه صرفاً

امور رفاهی ،آموزشی و آیندهی شغلی ارتباط معناداری نشان داد (جدول

جهت کار پژوهشی است و استفاده دیگری از آن نخواهد شدو

.)4

پرسشنامهها بدون نام بوده ،کدگذاری میشوند .همچنین در حین پر کردن

نحوهی توزیع دادههای مربوط به متغییرهای دموگرافیک گروههای سنی و

پرسشنامه توضیحات الزم و کامل در مورد نحوهی پر کردن پرسشنامه و

ترم تحصیلی و همچنین عوامل مرتبط با انگیزهی تحصیلی نرمال بوده و از

پاسخگویی به سؤاالت به افراد داده شد و فرصت کافی جهت درك

آزمون پارامتریک متناسب ) (ANOVAاستفاده گردید.

علوم

پزشکی

بیرجند

(کد

اخالق

مناسب سؤاالت و پاسخگویی به سؤاالت به افراد داده شد.
اطالعات جمع آوری شده توسط نرم افزار  SPSS.v.19و با استفاده از

بحث

آمارهای توصیفی –تحلیلی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون،

نتایج مطالعه نشان داد اکثر ( 74/3درصد) شرکت کنندگان در پژوهش

 tمستقل و آنالیز واریانس یکطرفه ،در سطح معنی داری  P> 0/05مورد

دارای سطح انگیزهی تحصیلی متوسط بودند .نتایج حاصل از برخی دیگر

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

از پژوهشهای انجام شده بر روی انگیزهی تحصیلی دانشجویان در ایران
نیز مشابه این یافتهها بود ()21 ,10 ,10 ,3؛ در صورتی که برخی یافتهها از

يافتهها

جمله مطالعات ایزدی ( )22و روحی ( )23بر روی دانشجویان دانشگاه

نتایج نشان داد میانگین سنی شرکت کنندگان  20/53±1/57سال بود و

گلستان و همچنین شریفی فرد ( )24در دانشگاه قم و تمنایی فر ( )25در

اکثر آنها مجرد (11/7درصد) ،مونث (00/5درصد) و ساکن خوابگاه

دانشگاه کاشان ،بیانگر سطح نسبتا مطلوب و خوب دانشجویان بودند.

دانشجویی (52/7درصد) بودند و اکثر شرکت کنندگان این مطالعه را

نتایج همچنین نشان داد میانگین بعد انگیزه درونی ( )54/00±1/24و

دانشجویان با سن کمتر از  20سال تشکیل دادند .در این مطالعه

میانگین بعد انگیزهی بیرونی ( )53/33±10/41دانشجویان ،بیشتر از

دانشجویان دانشگاههای مشهد ( ،)%14,37شاهرود ( ،)%11,01بجنورد

میانگین بود که مطابق با اکثر مطالعات ( )20 ,23 ,3در خصوص انگیزهی

( ،)%11,31گناباد ( ،)%5,33سبزوار ( ،)%1,31تربت حیدریه (،)%3,11

تحصیلی دانشجویان بود .در صورتی که مطالعه Kumru Didem

بیرجند ( ،)%14,37زاهدان ( )%12,21و زابل ( )%10,41مورد بررسی قرار

 Atalayو همکارانش ( )27در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه

گرفتند .یافتههای مطالعه در زمینهی انگیزهی تحصیلی نشان داد میانگین

Baskentبیانگر سطح پایینی از انگیزهی درونی ( )17,72±4,23و بیرونی

انگیزهی تحصیلی افراد مورد مطالعه  124/04±11/75از مجموع 130

( )11,70±3,31دانشجویان بود.

امتیاز بود که اکثریت (74/3درصد) سطح متوسطی از انگیزه را داشتند

درصورتی که در مطالعهی روشن میالنی ( )10تنها 0/7درصد افراد بی

(جدول  .)1میانگین انگیزهی درونی ( 54/00±1/24از حداکثر  14امتیاز)،

انگیزه بودند و در پژوهش روحی و همکارانش ( )21هیچ دانشجوی بی

میانگین بعدانگیزهی بیرونی( 53/33±10/41از حداکثر  14امتیاز) و بی

انگیزهای وجود نداشت ،میانگین بی انگیزگی دانشجویان مورد مطالعه ما

انگیزگی( 15/37±2/3از حداکثر  27امتیاز) بود.

 15/37±2/3از مجموع  27امتیاز بود که با توجه به اینکه دانشجویان

میانگین نمرات مربوط به عوامل مرتبط رفاه دانشجویی دانشگاه ،آموزشی

رشتهی علوم آزمایشگاهی که پس از رقابت سنگین کنکور سراسری قبول

دانشکده و آیندهی شغلی افراد مورد مطالعه به ترتیب ،20/04±0/1

شدهاند اصوال نباید کامال بیانگیزه باشند ،بیانگر سطح نسبتا باالی این نمره

25/07±0/31و ( 22/51±0/70هر یک از حداکثر  45امتیاز) بود.

در این دانشجویان بود؛ البته باید توجه داشت جامعه نمونه مطالعات
مذکور از بین تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوده است
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درصورتیکه مطالعهی حاضر بر روی دانشجویان رشتهی علوم

همکارانش نیز بیانگر ارتباط انگیزه و راهبردهای یادگیری با اهداف

آزمایشگاهی انجام شده است و طبق مطالعهی ایزدی ( )22این دانشجویان

پیشرفت تحصیلی دانشگاهی میباشد (.)31

نسبت به دانشجویان رشتههای پزشکی ،پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری از

 5/42درصد ( 142نفر) از شرکت کنندگان در پژوهش از وضعیت

سطح انگیزهی تحصیلی پایین تری برخوردار بودهاند .از علل پایین بودن

آیندهی شغلی رشتهی علوم آزمایشگاهی ناراضی و  17/1درصد ( 57نفر)

انگیزهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی میتوان به این نکته اشاره کرد که

کامال ناراضی بودند و این در حالی است که تحقیقات حاکی از آن است

دانشجو خود را با سایر رشتهها مقایسه میکند و مطالعات بر روی این

که انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال مفید و کارآمد امری ضروری میباشد

دانشجویان نشان میدهد  70درصد آنها دید جامعه نسبت به رشتهی خود

()32؛ در حالی که ماموریت اصلی رشتهی علوم آزمایشگاهی تربیت

و  03درصد دید دانشجویان دیگر رشتهها نسبت به رشتهی علوم

افرادی است که بتوانند در آزمایشگاههای بالینی بیمارستانها و

آزمایشگاهی را نامناسب یا منفی میدانستند (.)23 ,21

آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموختهاند و با

نتایج نشان داد میان انگیزهی تحصیلی و هر یک از متغیرهای سن

بکارگیری دستگاههای الکترونیکی پیچیده و روشهای متعدد آزمایشات

) (P=0.03و جنس ) (P=0.00و دانشگاه محل تحصیل )(P=0.00

مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند و افراد

ارتباط معنا داری وجود داشت؛ بطوریکه میزان انگیزه ی دانشجویان دختر

به این تواناییها دست پیدا نخواهند کرد مگر در نتیجهی وجود انگیزهی

بیشتر از دانشجویان پسر بود که مشابه مطالعهی ایزدی ( )22بود ولی با

مناسب جهت فراگیری این مهارتها که بخشی از این انگیزه در نتیجهی

نتایج روحی ( )21همخوانی نداشت .در این مطالعه مشخص شد با

رضایت و تضمین آیندهی شغلی آنها بوجود میآید .با توجه به نتایج این

افزایش سن دانشجویان میزان انگیزهی تحصیلی آنها کاهش

مطالعه و مطالعات مشابه به نظر میرسد که از راهکارهای اساسی جهت

یافت Kosgeroglu (30) .علت کاهش انگیزه بدنبال افزایش ترم

جلوگیری از این کاهش انگیزه ،اطالع رسانی و ایجاد آگاهی و نگرش

تحصیلی و سن دانشجویان را افزایش آگاهی آنها نسبت به مسائل حرفه

مناسب از طریق رسانههای ارتباط جمعی به عموم مردم و همچنین آگاهی

خود میداند و در برخی رشتهها مانند رشتهی پرستاری با افزایش ترم

دادن به پزشکان در زمینه حیطه وظایف و فعالیتهای کارشناسان علوم

تحصیلی ،دانشجویان بیشتر با زمینهی کاری خود و بالین روبرو میشوند و

آزمایشگاهی و جایگاه آنان در سیستم نظام سالمت میباشد.

عالقه آنها به رشتهی تحصیلی خود افزایش مییابد درصورتیکه ممکن

از محدودیتهای این طرح میتوان به عدم همکاری بخشی از جامعه

است این زمینه در دانشجویان علوم آزمایشگاهی کمتر مورد توجه قرار

نمونه در تکمیل کردن پرسشنامه و یا فاصله جغرافیایی دانشگاهها اشاره

گیرد البته این موضوع نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.از طرفی در این

نمود که البته کنترل این عوامل توسط محققین امکان پذیر نبود .در این

مطالعه یک افزایش انگیزه در دانشجویان ترم شش و مجددا کاهش انگیزه

راستا پیشنهاد میگردد مطالعات مشابهای با استفاده از روش و ابزارهای

در دانشجویان ترم هفت دیده شد که به نظر میرسد با شروع واحدهای

کاملتری همچون مصاحبه و یا مطالعات کیفی شرکت کنندگان طراحی

کارورزی و بوجود آمدن تجربهی جدید کار در آزمایشگاهها بدون حضور

گردد.

دائم کارشناس آزمایشگاه و استاد و در نتیجه آشنایی مستقیم با مشکالت و
سختیهای پیش رو ،انگیزهی دانشجویان کاهش مییابد.

نتيجه گيری

در این مطالعه مشخص شد چهار عامل مرتبط با انگیزهی تحصیلی

با توجه به یافتههای مطالعه و وجود ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عوامل

همبستگی معنادار با انگیزهی تحصیلی و همچنین مولفههای درونی و

مرتبط شامل رفاهی ،آموزشی و آینده شغلی و همچنین انگیزهی تحصیلی

بیرونی آن داشتند؛ بگونهای که هر چه عوامل مربوط به رفاهی ،آموزشی و

متوسط دانشجویان ،نیازمند توجه بیشتر مسئولین به این عوامل میباشد تا

آیندهی شغلی دانشجویان پایینتر بود میزان انگیزهی تحصیلی آنها و

ضمن بررسی این عوامل و رفع موانع آموزشی و رفاهی و آیندهی شغلی،

بخصوص انگیزهی بیرونی آنها بیشتر میشد؛ از دالیل این افزایش انگیزه

با افزایش انگیزه دانشجویان جهت رشد وشکوفایی آنها اقدام گردد.

در تضاد با برخی مطالعات ( )21 ,10میتوان به این نکته اشاره کرد که
ممکن است این عوامل مرتبط با انگیزهی تحصیلی در انتخاب این رشته
توسط دانشجویان رشتهی علوم آزمایشگاهی گزینهی اصلی برای انتخاب
این رشته نبوده باشد درحالی که بسیاری از آنها دلیل انتخاب این رشته را
نداشتن گزینهای مناسبتر بر حسب رتبه کسب شده در کنکور میدانستند
()23؛ درنتیجه تحصیل در یک رشتهی مناسبتر در یک دانشگاه با
امکانات آموزشی ،رفاهی کمتر را ترجیح دادهاند .مطالعهی  Kimو
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تقدير و تشكر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به
خاطر حمایت مالی و تمامی دانشجویانی که در تکمیل و توزیع پرسشنامه
دقت و وقت کافی مبذول داشتند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم .این
پژوهش حاصل طرح پژوهشی مصوب (کد )4331:و مورد تایید معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میباشد.
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