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Abstract 

Introduction: Individual perceptions of the work environment, work organization and 

corporate called organization self-imaging. In this study, the relationship between the 

organization self-imaging and students’ academic success is evaluated. 

Methods: The study Participants were Health Information Technology students in Hormozgan 

University of Medical Sciences. According to census sampling method (73 people) were 

selected. The data collection tool Researcher made questionnaire that its validity Confirmed 

by factuality member and experts. The tool reliability was assessed with Cronbach's alpha 

(0.76). After entering data in software SPSS 16 and descriptive analysis, using ANOVA, 

Pearson and LSD to investigate the relationship between variables. 

Results: The rate of questionnaire return was 78% (64 patients). The average of age and 

academic achievement were 20.6 and 15.99. Among other dimensions organization self-

imaging, job dimension gained most score (2.47) and organization dimension gained lowest 

score (2.08). Organization self-Imaging has a positive and significantly correlated with 

academic achievement (P < 0.002). 

Conclusions: Results of this study indicated that organization self-imaging has a significant 

correlation with academic achievement. Therefore, the authorities and university managers 

should consider ways to increase the students' image and take relevant measures. 
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مقدمه

های مختلفی هستند و نگرش و برداشت افراد مختلف دارای شخصیت

. کلیه [1]باشد ایشان نسبت به مسائل اجتماعی و محیطی متفاوت می

هایی که شخص از خودش، دیگران و محیط پیرامون خود برداشت

د. هر گردداشته باشد تصویر ذهنی فرد نسبت به آن موضوع تلقی می

یجه مثبت داشته باشد تصویر ذهنی خوب و هر نتیجه ای که نتتجربه

. [2]آورد منفی عاید شده از تجربه، تصویر ذهنی منفی را به وجود می

های متفاوتی دارند. های مختلف نگرشافراد مختلف نسبت به شغل

است،  فرد هر رویدادهای زندگی ترینمهم از یکی عنوانبه شغل انتخاب

 آموزش را صرف زیادی وقت و هزینه باید فرد هر شغل انتخاب با چراکه

. از [3] و مدت زیادی از عمر خود را در محیط کار بگذراند کند خود

تواند در طرف دیگر داشتن تصویر ذهنی مطلوب از حرفه آینده می

ع موفقیت تحصیلی . درواق[4]میزان موفقیت تحصیلی فرد مؤثر باشد 

هایی است که منجر به یادگیری عمیق و همان کسب علم و مهارت

گردد و امکان انتقال علم و مهارت را به محیط خارج از بادوام می

تر و با که افراد با نگرش وسیع. درصورتی[5]نماید آموزشگاه ایجاد می

تری شغل آینده خود را انتخاب نمایند احتمال شکست بررسی دقیق

. در غیر [1]برای فرد و هدر رفتن زحمات وی بسیار پایین خواهد بود 

 وجود به نباشد باعث افراد موردعالقه که شغلی در گرفتن قرار این صورت

 اجتماعی تطابق عدم و و روحی جسمی هایبیماری و نگرانی تنش، نآمد

. [6]شد  خواهد معنوی جامعه و مادی هایرفتن سرمایه هدر به نهایتا   و

 آن توانند بارا نشناسند نمی آینده خود ی حرفههااگر افراد واقعیت

کنند،  انتخاب حل مناسبراه ایحرفه مشکالت برای و شوند سازگار

 به مجبور و شده تردید دچار با مشکالت مواجهه از بنابراین پس

 رشته تغییر دالیل یکی از کهطوریبه .[7]شود نشینی میعقب

 اولیه تصورات با واقعیات هماهنگی دانشجویان در حوزه سالمت عدم

باره  در این Coakly. [4]باشد شان میدانشجویان درباره شغل آینده

دانشجویان  درصد 22 تا 15 حدود ساله همه"نماید که: اظهار می

 از شوند کهمنصرف می تحصیل ادامه از جهان سرتاسر در پرستاری

 بر ناخوشایندی تأثیر دیگر از سوی و پرستار کمبود به منجر سویک

 اطالعات افراد . اغلب[8] "گذاردمی سایر دانشجویان ایحرفه انگیزه

توانند عالقه خود به نمی و ندارند تحصیلی هایدوره مورد در کافی

 دلیل به موارد دربسیاری بنابراین های برگزیده را تشخیص دهند،فعالیت

 ناهماهنگی و تناقض دچار ناقص، بعدها شناخت و نادرست تصویر

 دارد، وجود هاآن حرفه در که انتظاراتی با خود را وانندتنمی و شوندمی

 16/26/1396 تاریخ دریافت:

 22/23/1397 :پذیرش تاریخ

 :واژگان کلیدی

 تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی انگیزه

 آموزشی مدیریت

 سالمت اطالعات فناوری

  برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  مطالعه این در. شودمی نامیده سازمانی ذهنی تصویر شغل و سازمان کار، محیط به نسبت افراد ادراکات مجموعه :مقدمه

 .است گرفته قرار بررسی مورد دانشجویان تحصیلی پیشرفت و سازمانی ذهنی تصویر میزان رابطه

.  بود هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه سالمت اطالعات فناوری دانشجویان پژوهش این در مطالعه مورد جامعه :کار روش

  که بود ساخته محقق رسشنامهپ یک ها،داده گردآوری ابزار. شد انجام( نفر 73) شماری تمام روش اساس بر گیری نمونه

  نباخکرو آلفا آزمون از استفاده با پایاییان و گرفت قرار بررسی مورد نظران صاحب و اساتید نظر از استفاده با آن روایی

  آزمون و ANOVA پیرسون، آزمونهای گیری بکار با 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده. آمد دست به 76/2

 .گرفت قرار تحلیل وردم LSD تعقیبی

  دانشجویان معدل میانگین و 68/22 مطالعه تحت افراد سنی میانگین(. بود نفر 64) %78 پرسشنامه بازگشت نرخ :هایافته

  سازمانی ذهنی تصویر. کردند کسب را امتیاز( 28/2) ترینکم سازمانی بعد و( 47/2) امتیاز بیشترین شغلی بعد. بود 99/15

 (.P < 222/2) داشت داری معنا و مستقیم رابطه تحصیلی پیشرفت با

  و مستقیم رابطه دانشجویان تحصیلی پیشرفت با سازمانی ذهنی تصویر که کرد مشخص مطالعه این نتایج :گیرینتیجه

  و گرفته نظر در دانشجویان ذهنی تصویر ارتقا جهت را راهکارهای باید دانشگاهی مدیران و مسئولین لذا. دارد داری معنا

 .دهند انجام را مرتبط اقدامات

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.20         مقاله پژوهشی

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت با سازمانی ذهنی تصویر رابطه

 *،4 حقیقی حیوی محمدحسین ،3 ابوطالبی میر نرجس ،2 خارا اهلل روح ،1 دهقانی محمد
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. از سوی دیگر [9]شوند دهند و دچار سرخوردگی و ناامیدی می تطابق

ی های علوم پزشکپیشرفت تحصیلی شاخصی بسیار مهم در دانشگاه

باشد و تحقیقات بسیاری درزمینه پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط می

سنایی در یک مطالعه مشخص کرد با آن انجام شده است به طور نمونه 

که جنسیت، مقطع تحصیلی، گروه سنی، سبک یادگیری و میزان عالقه 

همچنین مطالعه دیگر  [12]با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری دارد 

درت اجتماعی، گرایش به کوشش و رقابت های قنشان داد که بین مؤلفه

جویی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی همبستگی مثبت وجود 

پژوهشی در زمینه پیشرفت تحصیلی،  Huertaو  Maville. [11]دارد 

بر روی دانشجویان حوزه سالمت دانشگاه تگزاس آمریکا انجام دادند و 

زمایش ه اجتماعی را مورد آتئوری رابطه بین پیشرفت تحصیلی با پشتوان

و همکاران نیز در کارولینای شمالی رابطه  Meece. [12]قرار دادند 

بین ساختار فیزیکی کالس و انگیزه دانشجویان را با پیشرفت تحصیلی 

مورد آزمون قرار دادند. این پژوهش رابطه بین این دو مقوله با پیشرفت 

رسد دیدگاه دانشجویان نسبت به نظر می. [13]تحصیلی را آشکار کرد 

کنند جز عوامل تأثیر گذار به شغل آینده و سازمانی که در آن کار می

 تصور اگر"کند: اظهار می زمینه این در Joolaeeدر رفتار دانشجو باشد، 

 برای آمادگی بیشتری روانی نظر از باشد، مثبت اشحرفه به فرد نسبت

 احساس و شده صورت ناامید این غیر در و داشت خواهد مسئولیت قبول

با توجه به اهمیت رشته  .[14] "آید برنمی کاری هیچ عهده از کندمی

های مراقبت بهداشتی، تغییر فناوری اطالعات سالمت در سازمان

س این رشته و عدم آگاهی دانشجویان نسبت به این رشته سرفصل درو

هایی در زمینه تصویر ذهنی افراد نسبت رسد انجام پژوهشبه نظر می

به آینده کاری خود در این حوزه مهم است، بنابراین در این مطالعه 

پژوهشگران وضعیت تصویر ذهنی سازمانی این دانشجویان را بررسی 

 اند.با پیشرفت تحصیلی مورد سنجش قرار داده قرار داده و ارتباط آن را

 کار روش

بر روی دانشجویان فناوری  1395این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 

اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. بر اساس 

دانشجو در این مطالعه شرکت  73گیری ی تمام شماری روش نمونه

ترم تحصیلی )داشتن حداقل گذراندن یککردند. معیار ورود به مطالعه 

مندی به شرکت در معدل و حداقل آگاهی نسبت به رشته( و عالقه

مطالعه بود، همچنین دانشجویانی که به دالیل خاص مثل مشکالت 

خانوادگی و بیماری دچار افت تحصیلی شده بودند پس از شناسایی از 

خصات مطالعه خارج شدند. قسمت او پرسشنامه مربوط به مش

دموگرافیک دانشجویان و قسمت دوم مربوط به تصویر ذهنی سازمانی 

صورت محقق ساخته و بر اساس مقاالت مرتبط طراحی شد. بود که به

سوالی ابعاد مختلف تصویر ذهنی  28با استفاده از این پرسشنامه 

سازمانی دانشجویان )ابعاد شغلی، محیطی، سازمانی و فردی( مورد 

سؤال بود و تصور ذهنی  7. بعد شغلی دارای بررسی قرار گرفت

شان مورد بررسی قرار های شغلی آیندهدانشجویان را در مورد ویژگی

داد. در این بعد سواالتی مانند، )در آینده در شغل خود اختیارات می

دهم نسبت به الزم را خواهم داشت، در آینده میزان کاری که انجام می

نصفانه است( وجود داشت. بعد محیطی گیرم محقوق و پاداشی که می

سؤال بود و تصویر ذهنی دانشجو را در مورد محیط کاری آینده  6دارای 

داد. این بعد شامل سواالتی مانند، ]من در محیط مورد بررسی قرار می

آیم، محیط آیم و فردی مهم به حساب میام به چشم میکاری آینده

باشد، من بل اطمینان میکار )بیمارستان( من در آینده محلی قا

ام همچون اعضای خانواده صمیمی باشم و به توانم با همکاران آیندهمی

سؤال بود، تصور ذهنی  8آنها اعتماد کنم[ بود. بعد سازمانی که دارای 

های سازمانی که در آینده در آن مشغول به دانشجو را در مورد ویژگی

این بعد شامل از سواالتی داد. کار خواهد شد را مورد بررسی قرار می

مانند )اعضای تیم کاری که من در آینده عضو آن خواهم شد یکدیگر 

کنند، سازمانی که من در آینده در آن شاغل را پشتیبانی و حمایت می

خواهم بود برای زندگی شخصی من احترام قائل است( تشکیل شده 

 بود.

با  و تناسب آنبعد فردی، تصور ذهنی دانشجو را نسبت به شغل آینده 

 7داد و دارای های فردی و عالیق دانشجو موردبررسی قرار میویژگی

سؤال بود. سواالتی مانند شغل آینده من با چیزهای که در زندگی من 

ام و بهتر ای دارد، دارای ارتباط است، من بین شغل آیندهاهمیت ویژه

از شغل  بینم، در آینده منشدن اوضاع اجتماعی رابطه معناداری می

ا برم؛ بعد فردی این پرسشنامه رمرتبط با رشته تحصیلیم خود لذت می

تشکیل داده بود. جهت تعیین اعتبار این پرسشنامه که دارای طیف 

امتیازی بود از روش اعتبار محتوی استفاده شد. اعتبار  5لیکرت 

محتوای پرسشنامه از طریق مطالعه کتب و نشریات و مقاالت و بررسی 

، CVR=  82/2اساتید و کارشناسان این موضوع بررسی گردید )نظرات 

76/2  =CVI همچنین پایایی این ابزار با استفاده از روش آزمون .)

( قرار گرفت. r=  78/2نفری مورد تأیید ) 25مجدد در یک نمونه 

ها توسط پژوهشگران در کالس درس توزیع گردید و بدون پرسشنامه

گذاری گردید، پس از وجه شوند عالمتاینکه افراد تحت مطالعه مت

ها با مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی سما آوری پرسشنامهجمع

های سو کور(. دادهمعدل ترم آخر هر فرد در پرسشنامه وارد گردید )یک

ای به نوع کمی تبدیل ( از نوع کیفی رتبه4-2پرسشنامه با امتیاز دهی )

حیطه آمارتوصیفی تجمعی )میانگین، وارد و در  SPSS16و در نرم افزار 

 هایواریانس، انحراف معیار و ...( تجزیه و تحلیل گردید سپس یافته

پژوهش در قالب جداول توصیفی و نمایش داده شد. همچنین برای 

، آزمون تعقیبی ANOVAهای این مطالعه از آزمون آزمون فرضیه

LSD تحقیق موارد  و آزمون پیرسون استفاده شد. در تمامی مراحل این

مربوط به اخالق پژوهش رعایت و تمامی اطالعات افراد شرکت کننده 

 به صورت محرمانه حفظ گردید.

 هایافته

پرسشنامه به صورت کامل برگشت  64پرسشنامه توزیع شده  73از 

باشد. محاسبه شد که قابل قبول می 67/87داده شد و نرخ پاسخگویی 

بود.  68/22  ±  23/1مطالعه  میانگین سن افراد شرکت کننده در

درصد دانشجویان درترم  56/26درصد دانشجویان درترم دوم،  48/27

درصد  52/22 6درصد دانشجویان درترم ششم،  44/23چهارم، 

دانشجویان غیر  56/26دانشجویان درترم هشتم مشغول تحصیل بودند.

قط فدر صد دانشجویان در خوابگاه سکونت داشتند.  44/73خوابگاهی و 

درصد شاغل  81/7نفر زن بودند. 59نفر از افراد شرکت کننده مرد و  5

درصد از افراد  75/18درصد صرفا  دانشجو بودند همچنین  19/92و 

شرکت کننده در مطالعه متأهل بودند. برای مشخص کردن وضعیت 

تصویر ذهنی دانشجویان فناوری اطالعات سالمت با توجه به امتیاز دهی 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maville%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9287591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huerta%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9287591
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/ خیلی 8-2، دامنه مورد نظر به پنج قسمت تقسیم شد.(4-2لیکرت )

 2/3خوب و  2/3 – 4/2متوسط،  4/2 – 6/1ضعیف،  6/1 -/ 8ضعیف، 

عالی در نظر گرفته شد. تمامی ابعاد تصویر ذهنی سازمانی در  4 –

وضعیت متوسط قرار داشت، همچنین دانشجویان ترم هشتم نسبت به 

از میانگین کل وضعیت  2/ 22مثبت ها تصویر ذهنی با اختالف سایر ترم

 (.1جدول بهتری نسبت به سایر مقاطع داشتند )

اسمیرونوف و اطمینان از نرمال بودن -پس از انجام آزمون کلموگروف

مشخص کرد که میزان تصویر ذهنی  ANOVAها نتایج آزمون داده

( P < 23/2سازمانی در بین مقاطع تحصیلی اختالف معناداری دارد )

مشخص گردید که اختالف معناداری  LSDو بر اساس آزمون تعقیبی 

(. با توجه P < 237/2ها وجود دارد )با سایر ترم 4ترم بین نمره مقطع

به اینکه تعداد دانشجویان پسر، متأهل، و خوابگاهی بر اساس 

استانداردها برای آزمونهای آماری مناسب نبود در این مطالعه تأثیر 

هنی سازمانی مورد جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت در تصویر ذ

سنجش قرار نگرفت. با استفاده از آزمون پیرسون رابطه بین ابعاد 

مختلف تصویر ذهنی سازمانی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و 

مشخص گردید تمامی ابعاد تصویر ذهنی سازمانی دانشجویان با یکدیگر 

لی و غرابطه مستقیم و معناداری دارند. قویترین رابطه مربوط به بعد ش

( بود و ضعیفترین رابطه مربوط به بعد محیطی و r=  623بعد فردی )

های این مطالعه مشخص ( بود، همچنین یافتهr=  428بعد سازمانی )

( را بر تصویر ذهنی سازمانی r=  486کرد که بعد شغلی قویترین تأثیر )

 (.2جدول داشت )
 

 ترم تحصیلیمیزان ابعاد مختلف تصویر ذهنی سازمانی در افراد تحت مطالعه بر اساس :1جدول 

 تصویر ذهنی سازمانی بعد محیطی بعد شغلی بعد سازمانی بعد فردی 

 29/2 ± 32/2 26/2 ± 41/2 62/2 ± 57/2 11/2 ± 39/2 31/2 ± 44/2 ترم دوم

 23/2 ± 41/2 92/1 ± 54/2 14/2 ± 52/2 81/1 ± 49/2 25/2 ± 46/2 ترم چهارم

 32/2 ± 34/2 26/2 ± 45/2 51/2 ± 53/2 18/2 ± 47/2 45/2 ± 36/2 ترم ششم

 47/2 ± 38/2 42/2 ± 41/2 63/2 ± 53/2 24/2 ± 41/2 63/2 ± 49/2 ترم هشتم

 27/2 ± 39/2 15/2 ± 48/2 47/2 ± 56/2 28/2 ± 46/2 41/2 ± 46/2 جمع

 

 **( P  ، *221/2 > P < 25/2افراد شرکت کننده در مطالعه ) رابطه بین ابعاد مختلف تصویر ذهنی سازمانی :2جدول 

 تصویر دهنی سازمانی بعد شغلی بعد سازمانی بعد فردی بعد محیطی 

 ** 732/2 ** 444/2 * 428/2 542/2** 1**  بعد محیطی

 ** 833/2 ** 623/2 ** 519/2 ** 1  بعد فردی

 ** 786/2 ** 626/2 ** 1   بعد سازمانی

 ** 846/2 1    بعد شغلی

 ** 1/2     تصویر ذهنی سازمانی

 

نتایج این پژوهش نشان داد بعد شغلی رابطه مستقیم و معناداری با 

( دارد، همچنین بعد P ،522/2  =r < 224/2پیشرفت تحصیلی )

( با P ،452/2  =r < 246/2ای معنادار و مستقیمی)سازمانی رابطه

حصیلی بود، داشت. هرچند میزان معدل که نشان دهنده پیشرفت ت

های این مطالعه آشکار کرد که بعد محیطی با پیشرفت تحصیلی یافته

( اما بعد فردی قویترین P ،249/2  =r < 258/2رابطه معنا داری ندارد )

(. در P ،591/2  =r < 222/2رابطه را با پیشرفت تحصیلی داشت )

بطه معنادار بین نهایت آزمونهای آماری فرضیه این مطالعه مبنی بر را

، P < 222/2پیشرفت تحصیلی و تصویر ذهنی سازمانی را تأیید کرد)

582/2  =r.) 

 بحث

ترین معیارهای بررسی توانایی پیشرفت تحصیلی یکی از مهم

این معیار  [15]دانشجویان برای ارزیابی تحصیالت دانشگاهی است 

های آموزشی نشانگر موارد دیگری عالوه بر نشان دادن کیفیت دوره

باشد. کاربردهای پیشرفت ازجمله استعداد تحصیلی دانشجو می

یکی از شاخصهای متداول  GPAتحصیلی که اغلب معدل تحصیلی یا 

باشد. شناخت عوامل مؤثر بر یاد میبسیار ز [16]ارزیابی آن است 

های آموزشی و ریزیتواند موجب بهبود برنامهپیشرفت تحصیلی می

تقویت بازده تدریس و آموزش گردد. عوامل گوناگونی ممکن است بر 

میزان پیشرفت تحصیلی مؤثر باشد لذا مطالعات گوناگونی برای 

 این مطالعه برای شناسایی این عوامل انجام شده است، لذا در این راستا

اولین بار فرضیه رابطه بین میزان تصویر ذهنی سازمانی دانشجویان با 

پیشرفت تحصیلی آنان را مورد بررسی قرارداد. در این مطالعه به دلیل 

عدم احراز شرایط آزمونهای آماری رابطه پیشرفت تحصیلی با مشخصات 

های هدموگرافیک دانشجویان مورد بررسی قرار نگرفت اما یافت

دهد متغیرهای شخصیتی, خانوادگی, دانشگاهی پژوهشگران نشان می

. در این زمینه [17]و اجتماعی بر میزان پیشرفت تحصیلی تأثیر گذارند 

Gheibi نماید که جنسیت عامل تأثیر گذار در مطالعه خود اظهار می

وضعیت  Tamannaeeهمچنین  [18]ت تحصیلی است در پیشرف

، [19]داند تأهل را یک از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی می

Khazaei  هم در مطالعه خود به این نتیجه رسید که محل سکونت

. پس از [22]فت تحصیلی تأثیر گذار باشد تواند بر وضعیت پیشرمی

رین بیشت 47/2ها مشخص گردید که بعد شغلی با تجزیه و تحلیل داده

امتیاز را از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به دست آورده است. 

این بعد نشان دهنده نگرش دانشجویان تحت مطالعه به وضعیت شغل 

های تحصیلی به ویژه باشد. با توجه به اهمیت رشتهشان میآینده

های مرتبط با حوزه سالمت دانستن نگرش دانشجویان نسبت به رشته

. نداشتن آگاهی و عالقه به [21]باشد بسیار مهم می شانشغل آینده

رشته تحصیلی موجب به وجود آمدن عدم تطابق بین آینده شغل افراد 

شود و عواقب سو ناشی از این مسئله متوجه با نیازها و انتظارات می

نشان  Samadiپژوهش  .[22]گردد نظام آموزشی و سیستم سالمت می
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داد که اکثر دانشجویان حوزه سالمت علیرغم اینکه نسبت به رشته 

اما نست به آینده شغلی خود نگرش  تحصیلی خود نگرش مثبت دارند

ای که در ولی برخالف نتایج این پژوهش، مطالعه [23]منفی دارند 

اصفهان انجام شد نشان دهنده نگرش مثبت دانشجویان به شغل 

درصد  92در راستای این نتایج مشخص گردید  [24]شان بود آینده

ای در پنسیلوانیا نسبت به شغل دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

 .[25]شان نگرش مثبت داشتند آینده

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بعد شغلی رابطه مستقیم و معنا داری با 

دارند و همکاران در این راستا اذعان می Dalirپیشرفت تحصیلی دارد. 

غل و بازار کار بر انگیزهای بیرونی پیشرفت که منزت اجتماعی ش

. همچنین در [26]تحصیلی دانشجویان پرستاری تأثیر گذار است 

مشخص گردید دانشجویان رادیولوژی پس از  Mirahadiمطالعه 

کارآموزی و آشنایی با شغل آینده تمایل بیشتری به ادامه تحصیل 

داشتند که نشان دهنده تأثیر نگرش شغلی بر پیشرفت و انگیزه 

دانشجویان در صورتی که نگرش منفی نسبت  [27]باشد تحصیلی می

شان داشته باشند انگیزه و امید الزم برای تحصیل را از به شغل آینده

گردد. هدف اکثر دهند و این امر باعث افت تحصیلی آنان میدست می

دانشجویان از ادامه تحصیل در دانشگاه کسب شغل خوب و جایگاه 

جویان در حین تحصیل با اجتماعی مناسب است، در صورتی که دانش

 شان منفیمواردی مواجه شوند که نگرش آنان را نسبت به شغل آینده

تواند برای سیستم آموزشی بسیار هزینه بر باشد چراکه اثرات نماید می

منفی بر انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد داشت. 

 د محیطی تصویرهای این مطالعه نشان داد که میزان بعهمچنین یافته

ذهنی سازمانی در حد متوسط است بعد محیطی نشان دهنده نگرش 

دانشجویان در مورد محیط سازمانی است که در آینده در آنجا مشغول 

در مطالعه خود عوامل محیطی  Hosseinifahrajiبه کار خواهند شد. 

را در بیمارستان به ابعاد پویایی، پیچیدگی، بخشندگی و تنازع 

دارد این عوامل عالوه بر پویای و افزایش ی کرده و اذعان میبنددسته

 [28]گردد راندمان محیط کار باعث نوآوری و خدمات کارآفرینی می

همچنین نتایج مطالعات مشخص کرده است که بین شرایط محیط کار 

و  [29]و خطاهای داروی رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد 

 .[32]شود ساماندهی محیط کار باعث افزایش رضایت شغلی می

در این مطالعه رابطه معناداری بین بعد محیطی و پیشرفت تحصیلی با 

دهنده رابطه بین نگرش اثبات نرسید. مطالعات مشابهی که نشان 

دانشجویان نسبت به محیط کاری آینده و پیشرفت تحصیلی آنها باشد 

ای مشخص گردید که عوامل محیطی بر وجود نداشت ولی در مطالعه

همچنین  [31]میزان پیشرفت تحصیلی تأثیر گذار هستند 

Ghadampour  در مطالعه خود به این نتیجه رسید که ارتقا پیشرفت

تحصیلی بدون اصالح و بهبود محیطهای آموزش و پژوهشی غیر ممکن 

امتیاز در حد  41/2. در این مطالعه بعد فردی با کسب [32]است 

ار گرفت بعد فردی نشان دهنده نگرش فرد نسبت به متناسب متوسط قر

 باشد. مطالعه چنگیزیهای فردی دانشجو میبودن شغل آینده با ویژگی

ر گیری بتواند تأثیر چشمهای فردی دانشجو مینشان داد که ویژگی

های . ازجمله ویژگی[33]پیشرفت یا عدم پیشرفت دانشجو داشته باشد 

فردی هوش هیجانی است که مشخص شده است این ویژگی فردی در 

در این مطالعه مشخص شد  [34]یلی تأثیر گذار است پیشرفت تحص

بعد فردی قویترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی دارد. عباس زاده در 

دارد با توجه به اینکه روند انتخاب رشته پرستاری این رابطه اذعان می

ده های فردی و میزان عالقه بونسبت به گذشته بیشتر بر اساس ویژگی

درونداد نظام آموزشی پرستاری رو به بهبودی  است باعث شده که

ای یک مطالعه که بر روی دندانپزشکان ه. یافته[35]گرایش پیدا کند 

ان شانجام شد مشخص کرد که نگرش فردی دانشجویان به شغل آینده

بودن جایگاه ، دارا [36]گردد باعث ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل می

تواند باعث اجتماعی خوب و مزایای مناسب یک شغل به تنهایی نمی

ایجاد انگیزه برای پیشرفت تحصیلی شود چراکه تناسب آن شغل با 

های فردی باعث ایجاد عالقه و انگیزه برای پیشرفت تحصیلی ویژگی

 گردد.می

ی نکننده در این مطالعه در بعد سازمانی تصویر ذهدانشجویان شرکت

کمترین امتیاز را به دست آوردند. بعد سازمانی نشان دهنده نگرش 

دانشجویان نسبت به ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و دیگر 

د. شونهای سازمانی است که در آینده در آنجا مشغول به کار میویژگی

 ایهای این مطالعه آشکار کرد که بعد سازمانی رابطههمچنین یافته

تقیمی با معدل که نشان دهنده پیشرفت تحصیلی است معنا دارو مس

ای مشخص گردید که اعتماد دانشجویان به مدیران دارد. در مطالعه

تواند مستقیما  منجر به افزایش رضایت تحصیلی شده و در نهایت می

 .[37]آورد های آموزش عالی را به ارمغان میاثربخشی سیستم

Pourreza  ،در مطالعه خود اذعان کرد که گرایشهای شغلی وآموزشی

تواند بر انگیزه ان محل کار میمحیط یادگیری و ویژگیهای سازم

. با [38]تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مؤثر باشد 

توان عوامل مؤثر و دخیل در پیشرفت و عملکرد رویکردی جامع می

تحصیلی را در قالب سه دسته عمل مطرح کرد: عوامل فردی, عوامل 

، نتایج این تحقیقی نشان [39]درون سازمانی و عوامل برون سازمانی 

داد رابطه معناداری بین پیشرفت تحصیلی و تصویر ذهنی سازمانی 

وجود دارد و فرضیه این مطالعه به اثبات رسید. نگرش دانشجویان به 

سازمانی که در آینده در آن مشغول به کار خواهند شد امر بسیار مهم 

ید جامع و کامل را از باشد. تصویر ذهنی سازمانی یک دو حیاتی می

نگرش دانشجویان نسبت به شغل و سازمانی که در آینده در آن مشغول 

 دهد.به کار خواهند شد را نشان می

 نتیجه گیری
یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نگرش آنان به 

شان است، محیط کار، ساختار سازمانی، عالیق و وضعیت شغلی آینده

د. کنندی و عوامل مختلف دیگری این نگرش را ایجاد میهای فرویژگی

های مربوط به برگزاری آزمونهای ورودی دانشگاه باید قبل از سازمان

های الزم را برای آگاهی داوطلبین انجام انتخاب رشته اطالع رسانی

های دانشگاههای علوم های رشتهدهند. با توجه به تنوع و پیچیدگی

شجو باید در همان آغاز دوره تحصیل کارگاهها پزشکی پس از ورود دان

و اردوهای علمی جهت آشنایی با رشته در حال تحصیل برای 

های دانشجویان برگزار گردد. عالوه بر این باید از پتانسیل دوره

کارآموزی برای ارتقا تصویر ذهنی سازمانی استفاده کرد، با برگزاری 

توان عالوه بر تحصیل میچند واحد از کارآموزی درترم های آغازیم 

شناخت بیشتر دانشجویان از رشته، باعث تقویت نگرش مثبت تصوی 

ذهنی سازمانی آنها شد. در این مطالعه رابطه مستقیم و معنا دار تصویر 

ذهنی سازمانی و پیشرفت تحصیلی به اثبات رسید، به عبارت دیگر 
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مانی ی سازتوانند با تقویت تصویر ذهنمسئولین و مدیران آموزشی می

دانشجویان باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان گردند. مسولین 

آموزش با بهبود محیط آموزشی و ایجاد شفافیت در مورد حرفه آینده 

 کنند، ازها ایفا میدانشجویان نقش مهمی را در پیشرفت تحصلی آن

سوی دیگر برگزاری جلسات مرتبط با رشته مانند بزرگداشت روز رشته 

توانند باعث نگرش مثبت شکسوتان و بهبود محیط کارآموزی میو پی

 دانشجویان نسبت به آینده شغلیشان بشوند.

 سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است لذا ضمن تقدیر و تشکراز همکاران 

این مطالعه شرکت نمودند  این معاونت از تمامی عزیزانی که در

نماییم.سپاسگذاری می
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