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 خالصه 

 مقدمه
هاي شماري از داوطلبان مواجه هستند، رقابت براي دسترسي به رشتهها با تعداد بياز آنجا که دانشگاه

رو، نیاز به تحقیقات مؤثري جهت ینااي رو به رشد است. از معتبرتر در آموزش عالي به طور فزاینده

در این پژوهش،  انتخاب رشته تحصیلي و آینده شغلي داوطلبان وجود دارد.شناسایي عوامل تأثیرگذار بر 

شغلي  ندهیآي و لیتحص رشته از يتمندیرضاهاي بینعوامل خانوادگي، شغلي و فردي به عنوان پیش

 مورد بررسي قرار گرفت.دانشجویان علوم پزشكي 

 روش کار
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم  347شامل  کنندگانشرکت این مطالعه توصیفي، از نوع همبستگي است.

از رشته  يتمندیرضا پرسشنامه .شدند انتخاب اي نسبتيي طبقهریگنمونه روشکه به  پزشكي مشهد بودند

ي و آینده لیتحص رشته بر رگذاریتأث عواملپرسشنامه  و كایآمر يسوتا نهیم دانشگاه يشغل ندهیو آ يلیتحص

به کار گرفته شد. روایي ابزارها به روش تحلیل عامل تأییدي و پایایي  شغلي به منظور گردآوري اطالعات

افزارهاي براي تجزیه و تحلیل متغیرهاي پژوهش، از نرمکرونباخ احراز گردید. ضریب ها با استفاده از آن

AMOS  وSPSS  استفاده شد. 66نسخه 

 نتایج

بیني ترین پیشغلي و فردي به ترتیب قوينتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل ش

دار رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان بودند؛ در حالي که هاي مثبت و معنيکننده

 داري در رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان ایفا نكرد.عامل خانوادگي نقش معني

 گیرینتیجه

هایي ضروري براي نه تنها عوامل شغلي بلكه عوامل فردي به عنوان مؤلفهه ها حاکي از آن است کیافته

 گردند. رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان علوم پزشكي محسوب مي

 کلمات کلیدی

  رضایتمندي از رشته تحصیلي، آینده شغلي، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشكي
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 مقدمه

آمووزان  ي که تقریباً همه دانشمهم زندگ تصمیماتاز  يكی

یا رشته  1يلی، انتخاب رشته تحصگیرنددر دوران تحصیل خود مي

 يلیانتخواب رشوته تحصو    تیو اهم لیو دل(. 6، 1) اسوت  6يدانشگاه

بور   يادیو ز اریتا حد بسو این انتخاب که  جهت استینمناسب بد

مانند انتخواب  )مهم او  يهاانتخاب ریسا فرد و لیتحص يچگونگ

ورود بوه   داوطلبوان از سووي دیگور،    (.3) اسوت  رگذاریتأث (شغل

و دائمواً   رنود یرپذیتأث اریبس تحصیلي دانشگاه هنگام انتخاب رشته

 (.4) رنوودیگيقوورار موو يعواموول مختلفوو يدر معوورف فشووار روانوو

 يهوا يژگو یداوطلبوان و و  قیو عوامل بوا عال  نیناهماهنگ بودن ا

آنان  3يلیتحص تیبعدها بر رضا توانديم زیآنان ن يو روان يفرد

اخیوراً در ایوران   متأسوفانه  (. بوه طووري کوه    2، 5) باشد رگذاریتأث

 تحصیلي علوم تجربوي(  تحصیلي )براي مثال، رشتهانتخاب رشته 

و کاذب انجام  يارزش هنجار کمطابق با یاز موارد  ياریدر بس

اي ي در موورد آینوده شوغلي مقولوه    همچنین، نگرانو  (.2) شوديم

صوورت کوه در   است که اخیراً رو به فزوني گذاشته است، بودین 

 %82/66آموختگان در ایران حدود نرخ بیكاري دانش 1383سال 

 (.9بوده است )

با وجود این، اگرچه محققوان تعودادي از فراینودهاي علموي     

(، انگیووزش و پیشوورفت 17) (، نگوورش8) برجسووته ماننوود اهوودا 

( را در میان دانشجویان علوم پزشكي مورد بررسوي  11)حصیلي ت

قوورار دادنوود، پشووتیباني تجربووي محوودودي از عواموول مووؤثر بوور     

رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینوده شوغلي دانشوجویان علووم     

پزشكي وجود دارد. با توجه با اینكه دانشجویان از ارکان اصولي  

ها و انتظارات دیدگاه روند، مدنظر قرار دادندانشگاه به شمار مي

قبوول در جهوت ارزیوابي    عنووان یوک ابوزار قابول    تواند بهآنان مي

از آنجا  افزون بر این،کیفیت مراکز آموزشي در نظر گرفته شود. 

تورین  که رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شوغلي جوز مهوم   

هواي اساسوي در رشود و    عوامل پیشرفت دانشجویان و نیز از پایوه 

اکز آموزشي هستند؛ این موضوع باید در اولویوت اول  ارتقاي مر

هواي بیشوتري در ایون    هاي آموزشي قرار گیورد و پوژوهش  برنامه

                                                           
1. Field of study 
2. Academic discipline 
3. Academic satisfaction 

 (. بنابراین، مطالعوه حاضور بوا هود  پور     16-14زمینه انجام یابد )

 آگاهانوه  يجسوتجو کردن خأل پژوهشوي موجوود، بوه بررسوي و     

 غليعوامل موؤثر بور رضوایتمندي از رشوته تحصویلي و آینوده شو       

 دانشجویان علوم پزشكي پرداخت.

ترین عواملي کوه بوا رضوایتمندي دانشوجویان از     یكي از مهم

 رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي آنووان موورتب  اسووت، عاموول      

نتایج تحقیقات حاکي از آن اسوت   (.15، 8باشد )يم 4دگيخانوا

ها و والدین نقش تأثیرگذاري بر تفكر که ساختار خانواده، ارزش

نوجوان نسبت به انتخاب رشوته تحصویلي و    آموزاننشداو رفتار 

 نوه یهز يدورنموا  تواننود يمو  نیوالدشان دارند. یندهآمسیر شغلي 

 تیو و موقع يانتخواب  يلیدانشوگاه، رشوته تحصو    تیو فیک ل،یتحص

ها که آن يدر زمان شیفرزندان خو يرا برا لیمحل تحص يمكان

(. 16) کنند میترس هستند، دبیرستاني التیتحص آخر يهادر سال

ي ارشوته متولود شوده از والودیني کوه در      آموزاندانشاز سویي، 

عنوان منبوع  اند یا تحصیالت باالیي دارند، بهخاص تحصیل کرده

اطالعات، اعتمواد بیشوتري بوه ایون والودین دارنود و احتموااًل بوه         

شوند؛ چراکوه  مند ميانتخاب همان رشته تحصیلي و شغلي عالقه

ت اطالعووات مهمووي را در مووورد رشووته ایوون والوودین ممكوون اسوو

افوزون بور    (.15دهنود ) تحصیلي و آینده شغلي و بازار کار ارائوه  

این، والدیني که با فرزندان خود در زمینه تحصیلي شوبیه بوه هوم    

گذاري اجتمواعي و  دارد که براي سرمایه هستند، احتمال بیشتري

شغل بوراي  در نتیجه تسهیل انتقال از مدرسه به دنیاي کار و تغییر 

ي موؤثرتري بردارنود   هاگامبه دست آوردن موقعیت شغلي بهتر، 

(. با این حال، در صورتي که تقریباً حمایت تجربوي کلوي از   12)

اهمیووت نقووش عاموول خووانوادگي در انتخوواب رشووته تحصوویلي     

وجود دارد، ادبیات پژوهشي برخي نتوایج متنواق     آموزاندانش

 (6712و همكواران )  5جيدهود. بوراي مثوال، دسوا    يمرا نیز نشان 

دارند که نقش والدین در تحت توأثیر قورار دادن   (، اظهار مي12)

دار يمعنو مثبوت و   آمووزان دانوش رشته تحصیلي و شغلي  انتخاب

عاموول  اسووت. در مقابوول، محققووان دیگوور گووزارش کردنوود کووه   

توس   شدهانتخابداري در رشته تحصیلي خانوادگي نقش معني

هواي ضود و   (. ایون یافتوه  67و  18، 19د )کنو ينمدانشجویان ایفا 

                                                           
4. Family 
5. Dossajee 
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هاي بیشتري بوه منظوور مشوخ     نقی ، ضرورت انجام پژوهش

سوواختن ارتبووان بووین عاموول خووانوادگي بووا رضووایتمندي از رشووته 

یوژه در دانشوجویان ایرانوي روشون     وبهتحصیلي و آینده شغلي را 

 سازد.مي

هواي  بوین یشپو عنوان یكوي از  به 1يمل شغلاعاز سوي دیگر، 

ایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي شناخته شوده اسوت.   رض

 به را افراد که استالعمر مادام فرآیند رشد و پیشرفت شغلي یک

 هوودایت کوواري و تحصوویلي مختلوو  هووايموفقیووت در حرکووت

 شوغلي  اهودا   بوه  دسوتیابي  براي تالش در هاآن چراکه کند؛مي

 رینتوومهووم از رشووته تحصوویلي مناسووب یكووي  انتخوواب و هسووتند

 فراینود  ایون  طوول  در افوراد  کوه  اسوت  شغل به مربون تصمیمات

 توجه با ( معتقدند6715) 6میلسون و کاگلین(. 61) دهندمي انجام

 هواي رشوته  بوه سومت   دارنود  تمایول  افوراد  شغل، انتخاب نحوه به

بوا آن   را هاي خودمنافع و مهارت گرایش پیدا کنند که تحصیلي

آن رشوته   دلخوواه  هواي کننوده یتتقو از و به کار گیرند یا درک

در پوژوهش سوجادي و همكواران     .(66نمایند ) تحصیلي استفاده

امكان پیشرفت شغلي، میوزان   گر آن بود کهیانبها ، یافته(1385)

 بووا نگوورش حقووو ، آبرومنوودي شووغلي و ارزش اجتموواعي شووغل 

تحصیلي  رضایتمندي از رشته به نسبت التحصیلفارغ دانشجویان

افووزون بوور ایوون، . (63داري داشووت )رابطووه معنووي يشووغل و آینووده

بلندمودت بوه    يگوذار هیکوه سورما   دهود ينشان مو  يگریمطالعه د

تورین  مهوم  شوتر، یب نانیبا درآمد باال و اطم یيهاشغل افتنی يمعنا

 در(. 1) ورود بوه دانشوگاه اسوت    يبورا  يریو گمیتصم يهازهیانگ

 ایاسووترالدر کشووور  (6777و همكوواران ) 3ماکسووول کووه يقوویتحق

تورین  شغل و درآمود بواال از مهوم    نیبه بهتر يابیانجام دادند، دست

بوا ایون   . (64بود )ورود به دانشگاه  يآموزان برادانش يهازهیانگ

حال، بوا توجوه بوه اهمیوت نسوبي عامول شوغلي، شوواهد تجربوي          

اي از ارتبوان بوین عامول شوغلي و رضوایتمندي از رشوته       گسترده

نشجویان علوم پزشوكي وجوود نودارد.    تحصیلي و آینده شغلي دا

ي از روابو  عامول شوغلي و    تور جوامع ترتیب، نیاز به بررسي ینابه

 رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي وجووود دارد.    

                                                           
1. Career 
2. Milsom & Coughlin 
3. Maxwell 

بنابراین، از دیگر اهدا  مطالعوه حاضور، پورداختن بوه ایون خوأل       

 پژوهشي است.

ه عالقوه بو   ،يداشوتن اسوتعداد و تووان علمو     رینظ 4يمل فرداع

بوودن در   عمليبودن رشته در جامعه و  يکاربرد ،رشته موردنظر

عامل دیگري است که با رضوایتمندي از رشوته    ،يشخص يزندگ

که نقوش  طوري. به(65، 13) تحصیلي و آینده شغلي ارتبان دارد

انكوار و  یرقابول غعامل فوردي در عملكورد تحصویلي دانشوجویان     

و پیشورفت   در امر آموزش مؤثرترین عوامل یكي از مهم عنوانبه

و  5بیکر توس  که يامطالعه در(. 62) است شدهها شناخت آن

 انجووام ژاپوون و لنوودیتا کانووادا، کشووور سووه در (6772) همكوواران

 انیدانشوجو  از اديیو ز اریبس درصد که دیگرد مشخ  گرفت،

 يشغل آینده و يلیتحص رشته به نسبت يمثبت نگرش يدندانپزشك

 انتخواب  يشخصو  لیتما و عالقه با را رشته نیا و اندداشته خود

عوامول موؤثر    يدر بررسو  (6775) 2همچنین، دیلي. (62) اندکرده

را عوامول   ریتوأث  نیشوتر یبرد که ب ي، پانیبر انتخاب رشته دانشجو

 سوپ   و رشوته  بوه  عالقوه  زیو ن و يفرد دانش ،هامثل ارزش يفرد

( در 6714) کریموي و همكواران   .(69) داشتند يخانوادگ عوامل

پژوهشي با هد  بررسي رضایت دانشجویان کشاورزي از رشته 

هاي فردي با رضوایت  ها، نشان دادند که بین ویژگيآن تحصیلي

(. 68داري وجووود دارد )از رشوته تحصویلي رابطووه مثبوت و معنوي    

( نشان داد کوه  6712) هاي پژوهش عرب زوزني و همكارانیافته

ست به انتخاب رشته تحصویلي  دانشجویان بر اساس عالقه خود د

طورکلي نسبت به رشته تحصیلي و آینده ها بهو نگرش آن اندزده

 (.37دار است )شان مثبت و معنيشغلي

با وجود عالقه فزاینده بوه رضوایتمندي بوه رشوته      در مجموع،

هاي تجربي اندکي در این تحصیلي و آینده شغلي، عمالً پژوهش

ان تحصیالت تكمیلي علوم پزشكي یژه در بین دانشجویوبهزمینه 

، تواکنون هویپ پژوهشوي ارتبوان بوین      عالوهبهانجام گرفته است. 

عواموول خووانوادگي، شووغلي و فووردي بووا رضووایتمندي از رشووته     

. انود نوداده با هوم موورد کنكواش قورار      راتحصیلي و آینده شغلي 

، الذکرفو هاي متناق  در ادبیات پژوهشي همچنین، وجود یافته

                                                           
4. Individual 
5. Karibe 
6. Daly 
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در کشوورهاي   مذکور يهاپژوهشبه این دلیل است که  احتماالً

 -بافووت فرهنگووي درهوواي گونوواگون گووزینش مختلوو  بووا نظووام

بوه دیگور    هوا نتوایج آن گرفتوه کوه تعمویم    متفاوت انجام اجتماعي

هاي این شكا  منطقي و ممكن نخواهد بود.مانند ایران کشورها 

تور ایون   پژوهشي، نیاز به مطالعات بیشتر براي کمک بوه درک به 

رو، هود  از ایون پوژوهش،    یناسازند. از يمموضوع را برجسته 

بررسووي رابطووه میووان عواموول خووانوادگي، شووغلي و فووردي بووا       

رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینوده شوغلي دانشوجویان علووم     

در راستاي هد  پژوهش، چهار پرسش ایون  پزشكي مشهد بود. 

ان  رضوایت از  . چوه مقودار از واریو   1مطالعه را هدایت کردنود   

تووان از طریوق   رشته تحصیلي دانشوجویان علووم پزشوكي را موي    

. کودام یوک از   6عوامل خانوادگي، شغلي و فردي تبیوین کورد    

توري در  متغیرهاي عوامل خانوادگي، شغلي و فوردي نقوش مهوم   

. چووه مقوودار از 3بینووي رضووایت از رشووته تحصوویلي دارنوود  پوویش

تووان از  پزشوكي را موي  واریان  آینده شغلي دانشوجویان علووم   

. کدام یک 4طریق عوامل خانوادگي، شغلي و فردي تبیین کرد  

توري در  از متغیرهاي عوامل خانوادگي، شغلي و فردي نقش مهم

 بیني آینده شغلي دارند پیش

 کار روش

. استاز نوع همبستگي  توصیفي روش تحقیق در این پژوهش،

صیالت تكمیلي جامعه آماري این مطالعه کلیه دانشجویان تح

ي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري و هادانشكده

مامایي، پیراپزشكي، بهداشت، طب سنتي و پژوهشكده بوعلي 

در دانشگاه علوم پزشكي  1382-82بودند که در سال تحصیلي 

نفر  6827ها در کل مشهد به تحصیل اشتغال داشته و تعداد آن

و نیز از طریق  1از فرمول کوکرانیري گبهرهاز این تعداد با  بود.

نفر به عنوان  347تعداد  ي نسبتياطبقهي تصادفي ریگنمونهروش 

پرسشنامه  2نمونه پژوهش انتخاب شدند. الزم به ذکر است تعداد 

کنار گذاشته شدند.  هاپاسخبه علت مخدوش و ناق  بودن 

مانده یعني ي باقيهادادههاي آماري بر روي یلتحلدرنهایت 

در  هاپرسشنامهبنابراین، نرخ بازگشت ؛ نفر صورت گرفت 333

 است.  % 75/89پژوهش حاضر برابر با 

                                                           
1. Cochran Formula 

 
معیارهاي ورود به نمونه پژوهش، تحصیل در دوره کارشناسي 

ي منتخب و عدم آشنایي هادانشكدهارشد و دکتري تخصصي 

ي خروج شامل هامالکقبلي با ابزارهاي سنجش این مطالعه و 

جهت همكاري در مطالعه و نیز انصرا  از ادامه  عدم رضایت

یي بود. به منظور رعایت مالحظات وگپاسخمشارکت در 

ها ضمن اخالقي پژوهش کنوني، در مرحله اجراي پرسشنامه

کسب رضایت آگاهانه داوطلبانه و محفوظ ماندن حق 

کنندگان براي انصرا  از پژوهش، به آنان اطمینان مشارکت

محرمانه بوده و تنها در راستاي  شدهکسبت داده شد که اطالع

توزیع گروه  1در جدول  .شوداهدا  پژوهش به کار گرفته مي

 نمونه بر حسب دانشكده دانشجویان برآورده شده است.

توزیع گروه نمونه بر حسب دانشكده  -0جدول 

 دانشجویان
حجم  دانشكده

 در جامعه

حجم در 

 نمونه
 درصد

 46/28 632 6721 پزشكي

 53/3 16 176 دانپزشكيدن

 21/4 12 132 داروسازي

 98/17 32 369 پرستاري و مامایي

 75/6 2 26 یراپزشكيپ

 12/2 61 196 بهداشت

 75/6 2 21 طب سنتي

 19/1 4 39 پژوهشكده بوعلي

 177 347 6827 مجموع
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 نتده یآ و یلیتحصت  رشتته  از یتمندیرضا پرسشنامه

ز رشته تحصویلي و آینوده   به منظور سنجش رضایتمندي ا :یشغل

کوه   كوا یآمر يسوتا نهیدانشگاه ماي یهگو 67 پرسشنامهاز  ،شغلي

( مورد استفاده قرار گرفوت  1399در مطالعه صمدي و همكاران )

بخوش   این پرسشنامه شامل دو بخش بود  .(31) بود، استفاده شد

شووامل جوون ، مقطووع   کیوواول مربووون بووه اطالعووات دموگراف 

تأهول و سون و بخوش دوم     تیوضوع  ،يلیرشوته تحصو   ،يلیتحص

و  يلینسبت به رشته تحص انیمربون به نگرش دانشجو يهاهیگو

رشوته  رضوایت از  سوازه   رامونیاول پ گویه 15است.  يشغل ندهیآ

 هوا یهگو .بود يشغل ندهیآخر در مورد سازه آ گویه 5و  يلیتحص

 کوامالً ) 1( توا  موافوق  کوامالً ) 5از  ايینهگزپنج  كرتیل اسیبا مق

نشانه حد  15بر این اساس، نمره  .ي شده استگذار( نمرهمخال 

نشانه حد باال گرایش به رضایتمندي تحصیلي و  25پایین و نمره 

نشوانه حود بواال گورایش آینوده       65نشانه حد پایین و نمره  5نمره 

شووود. بووراي ارزیووابي وضووعیت نگوورش    شووغلي محسوووب مووي  

غلي میانگین نمرات دانشجویان نسبت به رشته تحصیلي و آینده ش

بوود، مقایسوه    51دانشجویان با میانگین نمرات آزموون کوه نموره    

نگرش منفي و نمورات   عنوانبه 51گردید. سپ  نمرات کمتر از 

صومدي و   نگرش مثبت در نظر گرفتوه شود.   عنوانبهبیشتر از آن 

( در پژوهشوي بوراي سونجش روایوي پرسشونامه      1399همكاران )

اي ایون پرسشونامه همبسوتگي مثبوت و     هو مذکور، بین تمام گویوه 

دار گزارش کردند. همچنین، در پژوهش مرزبوان و مرزبوان   معني

پایووایي پرسشوونامه فووو  از طریووق روش ضووریب آلفوواي   (1382)

کرونباخ براي رضایتمندي از رشته تحصویلي و آینوده شوغلي بوه     

. در پژوهش حاضر، (36)شد  گزارش 82/7و  7/ 81ترتیب برابر 

افووزار پرسشوونامه، بووا اسووتفاده از نوورم بررسووي روایوويبووراي تعیووین 

AMOS  بووه روش بوورآورد  1، تحلیوول عاموول تأییوودي66نسووخه

هوا داراي بوار   یوه گواجرا شد. نشان داد کوه کلیوه    6بیشینه احتمال

 < 7771/7( هسوتند و در سوط    37/7قبولي )باالتر از عاملي قابل

p ب ایون ابوزار بوه    تأییدي بر روایي مطلوو دار بوده و در حكم يمعن

روند. افزون بر این، پایایي پرسشونامه فوو  بوا روش آلفواي     يمشمار 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 
2. Maximum Likelihood 

کرونبواخ بووراي دو خوورده مقیواس رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و   

و بوراي نموره کول مقیواس      25/7و  28/7آینده شغلي به ترتیب برابور  

 آمد. دستبه 22/7رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي برابر 

ی و آینتده  لیعوامل مؤثر بر رشتته تحصت   مهپرسشنا

ي و لیرشوته تحصو  انتخواب  عوامل موؤثر بور   براي ارزیابي  :شغلی

و  يعبد یافته پرسشنامهسازگار شده و آینده شغلي، نسخه اصالح

 پرسشوونامه ایوون .(4مووورد اسووتفاده قوورار گرفووت ) (1399) آقابابووا

، 9، 5، 6ي هوا مواده است و سه عامل خوانوادگي )  ماده 16 داراي

 8، 2، 3ي هوا ماده( و فردي )2و  4، 1ي هاماده(، شغلي )11و  17

به این پرسشونامه بور    کنندگانمشارکتسنجد. پاسخ يم( را 16و 

)خیلوي   5توا   (خیلي کوم ) 1ي از ادرجهپنجاساس مقیاس لیكرت 

( در پوژوهش خوود   1399ي شد. عبدي و آقابابا )گذارنمرهزیاد( 

گزارش کردند. همچنین، پایایي  مطلوبروایي پرسشنامه فو  را 

پرسشنامه را با استفاده از ضوریب آلفواي کرونبواخ بوراي عوامول      

بوه   25/7و  22/7، 23/7خانوادگي، شغلي و فوردي را بوه ترتیوب    

(. در مطالعوه کنووني، روایوي پرسشونامه از روش     4دست آورند )

تحلیل عامل تأییدي بررسي شد. نتایج حكایت از برازش مطلوب 

در  هوا مواده که بارهاي عواملي تموام   طوريدارد؛ به هادادهل با مد

 RMSEA  ،85/7= 73/7)دار هسوتند  معني p < 7771/7سط  

= GFI ،42/1 = df/2χ)عووالوه، بووه منظووور تعیووین پایووایي   . بووه

پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضرایب حاصول  

، 23/7یوب برابور   براي عوامل خوانوادگي، شوغلي و فوردي بوه ترت    

ذکور اسوت کوه در پوژوهش     یانشوا دسوت آمود.   به 22/7و  96/7

ها توسو  محقوق اول و دوم مقالوه و دو    حاضر، اجراي پرسشنامه

یوده، بوه طوور انفورادي صوورت      دآمووزش نفر دیگر از همكاران 

بور رشوته    موؤثر گرفت. بدین ترتیب کوه ابتودا پرسشونامه عوامول     

منودي از  پرسشنامه رضوایت  تحصیلي و آینده شغلي و پ  از آن

گردیود. دسوتورالعمل و   رشته تحصیلي و آینوده شوغلي اجورا موي    

شوود. زمووان اجووراي توضوویحات یكسووان پوویش از اجوورا ارائووه مووي

کننودگان  دقیقه بوود؛ اموا چنانچوه شورکت     67ها حدود پرسشنامه

هوا گذاشوته   زمان بیشتري نیاز داشتند، وقت بیشتري در اختیار آن

 از آموده دسوت بوه  هواي تحلیول داده  وتجزیوه   بوه منظوور   شود. مي

ي آمار توصویفي )میوانگین،   هاروشو  66 نسخه SPSS افزارنرم
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انحرا  معیار، حداقل و حوداکثر نمورات( و اسوتنباطي )ضوریب     

( زمانهمو تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه  همبستگي پیرسون

 استفاده شد.

 نتایج

ها بیانگر آن بود که فتهپرسشنامه تكمیل شد. یا 347در مجموع، 

( % 63/59نفر ) 189کنندگان پژوهش حاضر، از مجموع شرکت

 46/28نفر )  632( مرد بودند. همچنین، % 22/41نفر ) 146زن و 

 12( در رشته دندانپزشكي، % 53/3نفر ) 16( در رشته پزشكي، %

( در رشته % 98/17نفر ) 32( در رشته داروسازي، % 21/4نفر)

نفر  61( در رشته پیراپزشكي، % 75/6نفر) 2مامایي، پرستاري و 

( در رشته طب سنتي % 75/6نفر ) 2( در رشته بهداشت، % 12/2)

( در پژوهشكده بوعلي مشغول به تحصیل بودند. % 19/1نفر ) 4و 

( % 47/24نفر ) 653افزون بر این، نمونه پژوهش کنوني را 

انشجوي د (% 27/65نفر ) 92دانشجوي کارشناسي ارشد و 

هاي مربون به میانگین، دکتراي تخصصي تشكیل دادند. یافته

کنندگان در انحرا  معیار، حداقل و حداکثر نمره شرکت

 آمده است. 6متغیرهاي پژوهش در جدول 

 هاي توصیفي متغیرهاي پژوهششاخ  -2جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره میانگین )انحرا  معیار( متغیر

 67 9 77/15±77/3 عامل خانوادگي

 15 5 77/17±77/6 عامل شغلي

 67 17 77/15±77/6 عامل فردي

 24 62 77/42±75/9 رضایت از رشته تحصیلي

 63 5 77/12±77/3 رضایت از آینده شغلي

 

، رواب  زمانرگرسیون چندگانه همعالوه، قبل از اجراي به

متقابل متغیرهاي پژوهش با استفاده از ماتری  همبستگي 

ها بررسي شد. یافته روش آماري پیرسونغیرهاي پژوهش به مت

 .ارائه شده است 3در جدول 

ماتری  همبستگي بین متغیرهاي عوامل خانوادگي، شغلي و فردي با رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي  -1جدول 

 دانشجویان

 5 4 1 2 0 متغیرها ردیف

     - عامل خانوادگي 0

    - -74/7 عامل شغلي 2

   - 41/7** 74/7 عامل فردي 1

  - 43/7** 39/7** 76/7 رضایتمندي از رشته تحصیلي 4

 - 56/7** 39/7** 23/7** 74/7 آینده شغلي 5
 دار است.معني 75/7* ضریب همبستگي در سط  

 دار است.معني 71/7** ضریب همبستگي در سط  

ضوورایب دهوود، نشووان مووي 3هوواي جوودول گونووه کووه یافتووههمووان

همبستگي متغیرهاي وابسته )رضایتمندي از رشوته تحصویلي و آینوده    

دار بووده اسوت. ایون امور     شغلي( با سایر متغیرها در اکثر مووارد معنوي  

و  منظوور تجزیوه  آورد. بوه هاي بعدي فوراهم موي  زمینه را براي تحلیل
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تحلیل نتایج و بررسي سوؤاالت پوژوهش از رگرسویون چندگانوه بوه      

اسووتفاده شوود. بوودین منظووور قبوول از اجووراي آزمووون  زمووانهوومروش 

تخطووي از منظووور اطمینووان از عوودم هوواي اولیووه بووه آموواري، تحلیوول 

ي پورت، بهنجواري، خطوي    هوا دادههاي هم خطي چندگانه، مفروضه

براي بررسي هم خطي چندگانه و یكساني پراکندگي انجام شد.  بودن

( VIFعاموول تووورم واریووان  )  و  (Toleranceشوواخ  تحموول ) 

 1/7عنوان یک قاعده کلي، شاخ  تحمل کمتور از  محاسبه گردید. به

بودن هوم   سازمشكل دهندهنشان 17از  تربزرگواریان   تورمو عامل 

رو، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقودار  یناخطي چندگانه است. از 

اسوت   962/7بوین  ( براي هر متغیر پویش Toleranceشاخ  تحمل )

باشد کوه از مفروضوه هوم    يمنیست و بیانگر آن  1/7ر که کمتر از مقدا

خطي چندگانه تخطي نشده است. این مسئله همچنوین از طریوق مقودار    

هسوت موورد تأییود قورار      67/1( که برابر با VIFعامل تورم واریان  )

باشود. نتوایج   يمو  17بورش   نقطوه گرفته است؛ چراکوه خیلوي کمتور از    

آورد کوه بوه   يمو ن مكان را فوراهم  ، ای4شده در جدول هاي ارائهیلتحل

 سؤاالت اول و دوم مطرح شده در باال پاسخ داده شود.

 

 یج تحلیل رگرسیون رضایتمندي از رشته تحصیلي بر اساس عوامل خانوادگي، شغلي و فردينتا -4جدول 

 بینیشپمتغیر 
ضرایب استاندارد 

 (Bنشده )

خطاي استاندارد 

 برآورد

ضرایب 

 (βاستانداردشده )
t داريسط  معني 

 28/7 62/7 71/7 11/7 73/7 عامل خانوادگي

 771/7 81/4 65/7** 12/7 93/7 عامل شغلي

 771/7 66/2 36/7** 12/7 72/1 عامل فردي
 دار است.معني 75/7* ضریب همبستگي در سط  

 دار است.معني 71/7** ضریب همبستگي در سط  

زمان نشان وش همهاي حاصل از رگرسیون چندگانه با ریافته

داد که همبستگي چندگانه مربون به رگرسیون به لحواظ آمواري   

دار بود و مدل پژوهش حاضر که شوامل عامول خوانوادگي،    معني

واریوان  در رضوایت از    % 4/63عامل شغلي و عامل فردي بوود،  

( 3،368= ) 45/35و  p < 775/7کند )رشته تحصیلي را تبیین مي

F ،634/7  =R2بوین، فقو    دیگر، از سه متغیور پویش   (. از سوي

داري در طووور معنوويمتغیرهوواي عاموول شووغلي و عاموول فووردي بووه 

(. از  p< 771/7)بیني رضایت از رشته تحصیلي سهیم بودند پیش

 = 36/7)این دو متغیر، عامل فردي بیشوترین سوهم یگانوه را دارد    

β       داري (. اگرچه عامول شوغلي نیوز از لحواظ آمواري سوهم معنوي

مشاهده  4طور که در جدول (. همچنین، همان β= 65/7)داشت 

شد، عامل خوانوادگي بوا رضوایت از رشوته تحصویلي همبسوتگي       

داري در نداشووت و در اینجووا نیووز بووه لحوواظ آموواري سووهم معنووي 

در  (. p> 75/7)بیني رضایت از رشته تحصویلي نشوان نوداد    پیش

 و اسووتاندارد نشووده رگرسوویون استانداردشوودهضوورایب  4جوودول 

 گزارش شده است. زمانهمچندگانه 

افزون بر این، به منظور بررسي سؤاالت مطورح شوده سووم و    

هوا از طریوق روش   و تحلیول داده  چهارم پژوهش حاضور، تجزیوه  

 < 775/7)داري به دست آمود  رگرسیون نشان داد که مدل معني

p  ( 3،368)=  29/93وF ،8/41 = R2.) دیگر، این مدل عبارتيبه

بوور اسوواس عاموول  ز واریووان  رضووایت از آینووده شووغلي را   ا 8/41%

یج تحلیول  نتوا  5جودول  کنود.  بین ميپیشخانوادگي، شغلي و فردي 

رگرسیون آینده شغلي بر اساس عوامل خانوادگي، شغلي و فوردي را  

 دهد.نشان مي

 یج تحلیل رگرسیون آینده شغلي بر اساس عوامل خانوادگي، شغلي و فردينتا -5جدول 

 بینیشپمتغیر 
ضرایب 

 (Bاستاندارد نشده )

خطاي استاندارد 

 برآورد

ضرایب 

 (βاستانداردشده )

 
t داريسط  معني 
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 14/7 48/1  772/7 74/7 72/7 عامل خانوادگي

 771/7 28/16  52/7** 72/7 29/7 عامل شغلي

 771/7 19/3  14/7** 72/7 72/1 عامل فردي
 ست.دار امعني 75/7* ضریب همبستگي در سط  

 دار است.معني 71/7** ضریب همبستگي در سط  

دهود، از سوه متغیور    نشوان موي   5طور که نتوایج جودول   همان

طووور عاموول شووغلي و عاموول فووردي( بووه )بووین دو مووورد آن پوویش

بیني متغیر رضایت از آینده شغلي سهیم بودند داري در پیشمعني

(771/7 >p به .)بیشوترین   که از این دو متغیر، عامل شغليطوري

، عامول فوردي نیوز از    حوال  ینا(. با β=  52/7)سهم یگانه را دارد 

امووا عاموول  ؛ (β= 14/7)داري دارد لحوواظ آموواري سووهم معنووي   

داري براي رضایت از آینده شغلي نبوود  بین معنيخانوادگي پیش

(75/7 <p .) 

 بحث

هود  پور کوردن     موضوع، با تیاهم لیبه دل پژوهش حاضر

در  دیجد يهاافتهیبه دست آوردن  يبرا موجود و يخأل پژوهش

ي و آینوده  لیرشوته تحصو  رضوایت از  بور   رگوذار یمورد عوامل تأث

. انجوام شود   علووم پزشوكي مشوهد    دانشوگاه  انیدر دانشجو شغلي

توجه در این پژوهش، ایون اسوت کوه عامول     یكي از نتایج جالب

خانوادگي ماننود تأکیود والودین بوه تحصویل در رشوته تحصویلي        

تحصوویلي یكووي از اعضوواي خووانواده در آن رشووته   خوواص و نیووز

بین رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده عنوان پیشتحصیلي، به

، (19)( 6712) 1رازاهاي دار نبود. نتایج حاضر با یافتهشغلي معني

( 67( )1386(، مرادي و همكاران )18( )1384سیفي و همكاران )

بور   آمووزان دانوش  هواي که نشان دادند نظر والدین و همكالسوي 

شوان توأثیري نودارد،    انتخاب رشته و رضوایت از رشوته تحصویلي   

( 6714) همخوان است و با نتایج مطالعات نورافشوان و همكواران  

و دسووواجي و همكووواران   (15) (6712) 6، کووورزل و کووورزل (8)

تووان چنوین   سو است. در توضی  این یافته مي( ناهم12( )6712)

 آموزاندانشپذیري جه و مسئولیتاظهار داشت که با افزایش تو

نظور و فشوار   در انتخاب رشته تحصیلي خوویش، از میوزان اعموال   

کوه ایون نكتووه   طوووريگوردد، بوه  يمو کاسووته والودین در ایون زمینوه    

                                                           
1. Raza 
2. Krezel & Krezel 

راسوتین برخاسوته از عالقوه و متناسوب بوا      هواي  نویدبخش انتخواب 

در آینده است. با توجه به این موضووع   آموزاندانشهاي توانایي

نوجووان اموروزي کمتور بوه      آمووزان دانوش ید متوذکر شود کوه    با

کننود، در حوالي کوه والودین     آموختن نظرات خانواده توجوه موي  

 مندي فرزندان نشوان دادنود  بیشتري نسبت به عالقه و درکتوجه 

، از بوین  3گیوري هویوت  . افزون بر این، مطابق با نظریه شكل(18)

اني است که فورد  گیري هویت زمانواع هویت، بدترین نوع شكل

ها، عالقه، اسوتعداد و نیوز   ها، توانایيبدون در نظر گرفتن خواسته

شوورای  اقتصووادي اجتموواعي بیرونووي تنهووا مطووابق بووا نظوورات و    

هواي مهوم زنودگي    تحمیالت والدین و دیگران دست به انتخواب 

گیووري دربوواره آینووده تحصوویلي و شووغلي خووود زده و بووه تصوومیم

دهود نمونوه   طوور کوه نتوایج نشوان موي     آن. بنابراین، (33) بپردازد

داوطلبان حاضر در انتخاب رشته تحصیلي خود کمتر تحت تأثیر 

اند. ویژه والدین قرار داشتهالقائات دیكته شده از سوي دیگران به

را  (6712رو، شوواید بتوووان ایوون گفتووه کوورزل و کوورزل )  یوونااز 

انتخواب  شوند، این باور که والدین درباره يمپذیرفت که متذکر 

گیرنده صر  باشند، در حال منسووخ  رشته فرزندان خود تصمیم

شدن است و فرزندان امروزي در حال نشان دادن اسوتقالل خوود   

 .(15) در این زمینه هستند

دار عامول  يمعنو از دیگر نتایج پژوهش حاضر، رابطه مثبت و 

شغلي با رضایت از رشته تحصیلي و آینده شغلي بود. این نتیجه با 

(، 61( )6712) و همكوواران 4هوواي پووژوهش ون در وایوودن تووهیاف

 (6712و همكاران ) 5و کامپانیا (63) (1385سجادي و همكاران )

هواي شوغلي رشوته    یتجوذاب همخوان است کوه نشوان دادنود     (1)

تحصیلي، تأثیر زیادي بر رضایت از رشته تحصیلي و آینده شغلي 

ل و وضعیت بیكاري رسد به دلیل مشكالت اشتغادارد. به نظر مي

                                                           
3. Identity 
4. Van Der Weijden 
5. Campana 
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ها، پو  از عامول فوردي، مسوئله     التحصیالن رشتهبسیاري از فارغ

اشتغال داراي اولویت و اهمیت زیادي در انتخاب رشته تحصیلي 

که میلسون و کاگلین طوريو رضایتمندي حاصل از آن است. به

هاي شغلي، کواربردي بوودن رشوته    ( تأکید کردند فرصت6715)

د براي داوطلبان ورود به دانشوگاه داراي  در جامعه و کسب درآم

(. افزون بور ایون، بایود بیوان داشوت کوه امكوان        66اهمیت است )

بوواال و داشووتن شووغل مناسووب نسووبت بووه  درآمووداشووتغال، کسووب 

هاي مؤثر در ترین انگیزهمالحظات اجتماعي و خانوادگي از مهم

نوع ارزیابي فرد از رشته تحصیلي و آینده شوغلي خوود بوه شومار     

 قیو کوه از طر  يآتو  يو شوغل  يمنافع اقتصاد کهطوريروند، بهيم

عاموول  شووود،يفوورد موو دیووعا يخاصوو يلیانتخوواب رشووته تحصوو 

فوورد  يانتخووابي لیرشووته تحصوو رضووایتمندي از بوور يرگووذاریتأث

 .(1، 61) شوديمحسوب م

افزون بر این، نتایج نشان داد که عامول فوردي بوا رضوایت از     

دار شوجویان رابطوه مثبوت معنوي    رشته تحصیلي و آینده شغلي دان

 (6714) همكواران و  1هاي گج درویوپ دارد. نتیجه کنوني با یافته

( و کریموووي و 37) (6712(، عووورب زوزنوووي و همكووواران ) 13)

تووان  يمو ( همسو است. در تبیین این یافتوه  68( )6714) همكاران

و مطوابق بوا    موردعالقوه چنین بیان داشت کوه تحصویل در رشوته    

توانود احتموال بوروز مشوكالتي از     توان علمي فرد، مياستعداد و 

قبیوول تغییوور رشووته تحصوویلي، افووت تحصوویلي، توورک تحصوویل و  

صورت احساس سرخوردگي نارضایتي از رشته تحصیلي را که به

گردد و منجر به اتال  وقت و هزینه در يمو عدم انگیزش ظاهر 

یان داشت ، باید بعالوهبه. (4) شود را کاهش دهددانشجویان مي

 يلینسووبت بووه رشووته تحصوو بوواال و مناسووب اطالعووات کووه داشووتن

در ارتبان با عوامل مؤثر بور انتخواب رشوته     يدیمف نقش توانديم

که سط  اطالعات خود را از رشته  يانیدانشجو ایفا کند؛ چراکه

 شوتر یب زین يبه عامل فرد ،کننديم يابیباال و متوس  ارز يلیتحص

جه یكسان دانشجویان به عامل فردي در تو ن،یهمچندارند. توجه 

که  بیانگر آن است رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي،

 ریاز آنكه تحت توأث  شتریداوطلبان به انتخاب رشته ب يریگمیتصم

، توانمنودي و  عالقهاز جمله  يباشد به عوامل درون يرونیعوامل ب

                                                           
1. Gajderowicz 

ه معتقدنود  رو، دانشوجویاني کو  ینازاست. ها وابسته اآن روحیات

در انتخواب رشوته تحصویلي خوود      تووجهي قابول نظرشان به میزان 

یرگذار است، بوه هموان انودازه از رشوته تحصویلي و همچنوین       تأث

 .(68) آینده شغلي خود رضایتمندي دارند

طورکلي، مفهوم آموزشوي پوژوهش حاضور ایون اسوت بوا       به

توجه به مشوكالت متعوددي کوه انتخواب رشوته تحصویلي بودون        

هواي  و ناآگاهانه براي داوطلبان به همراه دارد و نیز زیانشناخت 

مادي و معنوي که در درازمدت بر جامعه علموي کشوور تحمیول    

شوووود مسوووئوالن و برناموووه ریوووزان   يموووشوووود، پیشووونهاد  يمووو

هواي جوامع   تودوین برناموه  وپرورش و آمووزش عوالي بوا    آموزش

هوا  ضمن توأمین نیازهواي اطالعواتي داوطلبوان ورود بوه دانشوگاه      

ها در ارزیابي دقیق هاي تحصیلي و دانشگاهي، به آندرباره رشته

هاي خود کمک کننود توا بتواننود بوا جسوتجوي      عالیق و توانایي

هواي تحصویلي بوه انتخواب     یژگي رشوته وفعال و کسب اطالع از 

 شوغل بر حرفه و  يچندان هیدر مدارس تكمبادرت ورزند؛ چراکه 

در  يرسوتان یآموزان دبدانش و صرفاً شوديآموزان نمدانش ندهیآ

کوه در اکثور    گردنود يآشونا مو   هفته مشاغل با چند شغل محودود 

 يهوا اسوت یاگور س افزون بر ایون،  ندارد.  يچندان يوربهره موارد

آمووزان از  هوا و دانوش  خوانواده  يدانشجو توأم بوا آگواه   نشیگز

بسوا  چوه  ابود، یشوغل مناسوب ارتقوا      کی يو اجتماع يعلم يمبان

خوانواده   يفشارها يو نه بر مبنا يه بر اساس توانمندانتخاب رشت

 .ردیو تنها بر طبق نمره کنكور صورت گ انیاطراف ای

هایي وجوود  در هنگام تفسیر نتایج مطالعه کنوني، محدودیت

دهنود.  يمدارند که تعدادي فرصت را براي تحقیقات بیشتر ارائه 

گزارشوي  -ودهاي حاصل از خو اول اینكه، این مطالعه بر پایه داده

بنودي  ي عینوي نظیور درجوه   هاسنجشمتكي است، ممكن است با 

 يهوا افتوه توس  افراد مهم )مثل معلمان یا والدین( تكمیل شود. ی

بووا اسووتفاده از  انیاز دانشووجو يبوور نظرسوونج يمطالعووه مبتنوو نیووا

یري تحقیقات کیفي در آینوده  کارگبوده است. به يکم يابزارها

مسئله کمک کند کوه چگونوه و    ممكن است به درک بیشتر این

تواننوود در چووه زموواني عواموول خووانوادگي، شووغلي و فووردي مووي  

رضایتمندي از رشته تحصویلي و آینوده شوغلي عمول کننود. ایون       

آوري اطالعوات بوه صوورت مسوتقیم و از     توانود شوامل جموع   مي
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، آمووزان دانوش ي فردي و گروهي بوا  هامصاحبهطریق مشاهده و 

ان و اساتید دانشگاه باشد. افزون بر این، دانشجویان، والدین، معلم

اي در تفسیر نتایج هاي بالقوهاستفاده از یک نمونه مقطعي چالش

شووود کووه مطالعووات آتووي از  دهوود، پیشوونهاد موويرا افووزایش مووي

هواي طوولي بهوره گیرنود توا امكوان بررسوي رابطوه علوت و          طرح

نوي  معلولي فراهم گردد. همچنین، مطالعات چندمتغیري آینده مبت

تووان انتظوار داشوت توا بوا      یابي معادالت سواختاري را موي  مدلبر 

اي از متغیرها از قبیل برتر بودن رشته در استفاده از طی  گسترده

سوووط  دانشوووگاهي، سوووط  بووواالي علموووي اسووواتید، امكوووان     

بینوي  رساني به مردم و موقعیت اجتماعي مناسب بوه پویش  خدمات

آخرین محدودیت پوژوهش  دست یابند.  هاسازهبهتر و بیشتر این 

کننووده ماننوود یلتعوودحاضوور مربووون بووه در نظوور نگوورفتن عواموول 

هاي دموگرافیک از قبیل جنسیت است. با توجوه بوه ایون    ویژگي

هووایي بیشووتر بووه منظووور بررسووي میووزان موضوووع، انجووام پووژوهش

واریان  تبیین شده متغیرهواي وابسوته بوه وسویله عوامول موذکور       

 یاز است.موردن

 یگیریجهنت

یتمندي از رشوته تحصویلي و   رضوا پژوهش حاضر به بررسوي  

بوین  یشپو آینده شغلي دانشجویان علوم پزشكي بور اسواس نقوش    

عوامل خانوادگي، شغلي و فردي پرداخت. نتایج بیوانگر آن بوود   

بیني یشپترین نقش را در که عوامل فردي و شغلي به ترتیب مهم

ا کردنوود. در رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي ایفوو

هوا تلویحوات   هوا، ایون یافتوه   مجموع و با وجود برخي محدودیت

یوزان  ربرناموه مهمي براي والدین، مشاوران مدارس و مؤسسات و 

اداموه   يهوا زهیو و انگ قیو عال یيشناسا آموزشي دارند تا به منظور

آمووزان در انتخواب آگاهانوه رشوته     و کموک بوه دانوش    لیتحص

 .دنباش اي داشتهیژهوتوجه  ليي، به عوامل فردي و شغلیتحص

 تشکر و قدردانی

وسیله این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است. بدین

نویسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از کلیه کساني که در 

اند از جمله انجام این پژوهش، صمیمانه با پژوهشگران همكاري داشته

لوم پزشكي مشهد، دانشجویان و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ع

 نمایند.صمیمانه ابراز مي
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 Abstract 

Introduction: Because universities face a large number of 

volunteers, the competition for access to higher field in higher 

education is increasingly growing. Therefore, there is a need for 

effective research to identify the factors that influence the 

choice of the field of study and career future of volunteers. In 

this research, family, career and individual factors as predictors 

of satisfaction with the field of study and career future of 

medical students were investigated. 
 

Materials and Methods:  This study is descriptive of the kind of 

correlation. The Population included 340 students of Mashhad 

University of medical sciences, who were selected by a 

stratified sampling method. A satisfaction questionnaire on the 

field of study and career future of the University of Minnesota 

and the questionnaire of factors affecting the field of study and 

career future were used to collect information. The validity of 

the instruments was confirmed by confirmatory factor analysis 

and reliability of them by Cronbach's coefficient. For analyzing 

the research variables, AMOS and SPSS version 22 software's 

were used.  

Results: The results of multiple regression analyses showed that 

career and individual factors were the strongest positive and 

significant predictors of student satisfaction with the field of 

study and career future respectively, while the family factor did 

not play a significant role in student satisfaction with the field 

of study and career future. 

Conclusion: Findings indicate that not only career factor, but 

individual factor are essential elements of satisfaction with the 

field of study and career future of the students' medical 

sciences.  

Key words: satisfaction with the field of study, career future, 

students, university of medical sciences 
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