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غالمحسین مکتبی 3
1گروه روانشناسي ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي،

خالصه
مقدمه
از آنجا که دانشگاهها با تعداد بي شماري از داوطلبان مواجه هستند ،رقابت براي دسترسي به رشتههاي
معتبرتر در آموزش عالي به طور فزایندهاي رو به رشد است .از اینرو ،نیاز به تحقیقات مؤثري جهت
شناسایي عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلي و آینده شغلي داوطلبان وجود دارد .در این پژوهش،

دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي به عنوان پیشبینهاي رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي

6دانشجوي دکتري روانشناسي تربیتي ،دانشگاه شهید

دانشجویان علوم پزشكي مورد بررسي قرار گرفت.

چمران اهواز ،اهواز ،ایران

روش کار

3گروه روانشناسي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي،

این مطالعه توصیفي ،از نوع همبستگي است .شرکتکنندگان شامل  347نفر از دانشجویان دانشگاه علوم

دانشگاه شهید چمران اهواز

پزشكي مشهد بودند که به روش نمونهگیري طبقهاي نسبتي انتخاب شدند .پرسشنامه رضایتمندي از رشته
تحصیلي و آینده شغلي دانشگاه مینه سوتاي آمریكا و پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر رشته تحصیلي و آینده

* گروه روانشناسي ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
Email: kamyarazemi@yahoo.com

شغلي به منظور گردآوري اطالعات به کار گرفته شد .روایي ابزارها به روش تحلیل عامل تأییدي و پایایي
آنها با استفاده از ضریب کرونباخ احراز گردید .براي تجزیه و تحلیل متغیرهاي پژوهش ،از نرمافزارهاي
 AMOSو  SPSSنسخه  66استفاده شد.
نتایج
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل شغلي و فردي به ترتیب قويترین پیشبیني
کنندههاي مثبت و معني دار رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان بودند؛ در حالي که
عامل خانوادگي نقش معنيداري در رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان ایفا نكرد.
نتیجهگیری
یافتهها حاکي از آن است که نه تنها عوامل شغلي بلكه عوامل فردي به عنوان مؤلفههایي ضروري براي
رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان علوم پزشكي محسوب ميگردند.
کلمات کلیدی
رضایتمندي از رشته تحصیلي ،آینده شغلي ،دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشكي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

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

پور

یكي از تصمیمات مهم زندگي که تقریباً همه دانشآمووزان

کردن خأل پژوهشوي موجوود ،بوه بررسوي و جسوتجوي آگاهانوه

در دوران تحصیل خود ميگیرند ،انتخاب رشته تحصیلي 1یا رشته

عوامل موؤثر بور رضوایتمندي از رشوته تحصویلي و آینوده شوغلي

دانشگاهي 6اسوت ( .)6 ،1دلیول اهمیوت انتخواب رشوته تحصویلي

دانشجویان علوم پزشكي پرداخت.

مناسب بدینجهت است که این انتخاب تا حد بسویار زیوادي بور

یكي از مهم ترین عواملي کوه بوا رضوایتمندي دانشوجویان از

چگونگي تحصیل فرد و سایر انتخابهاي مهم او (مانند انتخواب

رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي آنووان موورتب اسووت ،عاموول

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

خانوادگي 4ميباشد ( .)15 ،8نتایج تحقیقات حاکي از آن اسوت

دانشگاه هنگام انتخاب رشته تحصیلي بسیار تأثیرپذیرنود و دائمواً

که ساختار خانواده ،ارزشها و والدین نقش تأثیرگذاري بر تفكر

در معوورف فشووار روان وي عواموول مختلف وي قوورار م ويگیرنوود (.)4

و رفتار دانشآموزان نوجوان نسبت به انتخاب رشوته تحصویلي و

ناهماهنگ بودن این عوامل بوا عالیوق داوطلبوان و ویژگويهواي

مسیر شغلي آیندهشان دارند .والدین مويتواننود دورنمواي هزینوه

فردي و رواني آنان نیز ميتواند بعدها بر رضایت تحصیلي 3آنان

تحصیل ،کیفیوت دانشوگاه ،رشوته تحصویلي انتخوابي و موقعیوت

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

مكاني محل تحصیل را براي فرزندان خویش در زماني که آنها

انتخاب رشته تحصیلي (براي مثال ،رشته تحصیلي علوم تجربوي)

در سالهاي آخر تحصیالت دبیرستاني هستند ،ترسیم کنند (.)16

در بسیاري از موارد مطابق با یک ارزش هنجاري و کاذب انجام

از سویي ،دانشآموزان متولود شوده از والودیني کوه در رشوتهاي

ميشود ( .)2همچنین ،نگرانوي در موورد آینوده شوغلي مقولوهاي

خاص تحصیل کردهاند یا تحصیالت باالیي دارند ،بهعنوان منبوع

است که اخیراً رو به فزوني گذاشته است ،بودینصوورت کوه در

ال بوه
اطالعات ،اعتمواد بیشوتري بوه ایون والودین دارنود و احتموا ً

سال  1383نرخ بیكاري دانشآموختگان در ایران حدود %66/82

انتخاب همان رشته تحصیلي و شغلي عالقهمند ميشوند؛ چراکوه

بوده است (.)9

ایوون والوودین ممكوون اس وت اطالعووات مهمووي را در مووورد رشووته

با وجود این ،اگرچه محققوان تعودادي از فراینودهاي علموي

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

( ،)8نگوورش ( ،)17انگیووزش و پیشوورفت

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

تحصیلي ( )11را در میان دانشجویان علوم پزشكي مورد بررسوي

هستند ،احتمال بیشتري دارد که براي سرمایهگذاري اجتمواعي و

قوورار دادنوود ،پشووتیباني تجربووي محوودودي از عواموول مووؤثر بوور

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

رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینوده شوغلي دانشوجویان علووم

به دست آوردن موقعیت شغلي بهتر ،گامهاي موؤثرتري بردارنود

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

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

دانشگاه به شمار ميروند ،مدنظر قرار دادن دیدگاهها و انتظارات

اهمیووت نقووش عاموول خووانوادگي در انتخوواب رشووته تحصوویلي

آنان ميتواند بهعنووان یوک ابوزار قابولقبوول در جهوت ارزیوابي

دانشآموزان وجود دارد ،ادبیات پژوهشي برخي نتوایج متنواق

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

را نیز نشان مي دهود .بوراي مثوال ،دسواجي 5و همكواران ()6712

که رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شوغلي جوز مهومتورین

( ،)12اظهار مي دارند که نقش والدین در تحت توأثیر قورار دادن

عوامل پیشرفت دانشجویان و نیز از پایوههواي اساسوي در رشود و

انتخاب رشته تحصیلي و شغلي دانوشآمووزان مثبوت و معنويدار

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

اسووت .در مقابوول ،محققووان دیگوور گووزارش کردنوود کووه عاموول

برنامه هاي آموزشي قرار گیورد و پوژوهشهواي بیشوتري در ایون

خانوادگي نقش معنيداري در رشته تحصیلي انتخابشده توس

برجسووته ماننوود اهوودا

دانشجویان ایفا نميکنود ( 18 ،19و  .)67ایون یافتوههواي ضود و
1
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نقی

بنابراین ،از دیگر اهدا

 ،ضرورت انجام پژوهشهاي بیشتري بوه منظوور مشوخ

سوواختن ارتبووان بووین عاموول خووانوادگي بووا رضووایتمندي از رشووته
تحصیلي و آینده شغلي را بهویوژه در دانشوجویان ایرانوي روشون
ميسازد.

كامیار عظیمي و همكاران

مطالعوه حاضور ،پورداختن بوه ایون خوأل

پژوهشي است.
عامل فردي 4نظیر داشوتن اسوتعداد و تووان علموي ،عالقوه بوه
رشته موردنظر ،کاربردي بودن رشته در جامعه و عملي بوودن در

از سوي دیگر ،عامل شغلي 1بهعنوان یكوي از پویشبوینهواي

زندگي شخصي ،عامل دیگري است که با رضوایتمندي از رشوته

رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي شناخته شوده اسوت.

تحصیلي و آینده شغلي ارتبان دارد ( .)65 ،13بهطوريکه نقوش

رشد و پیشرفت شغلي یک فرآیند مادامالعمر است که افراد را به

عامل فوردي در عملكورد تحصویلي دانشوجویان غیرقابولانكوار و

تحصوویلي و کوواري هوودایت

بهعنوان یكي از مهمترین عوامل مؤثر در امر آموزش و پیشورفت

شوغلي

آنها شناخت شده است ( .)62در مطالعهاي که توس کریب 5و

هسووتند و انتخوواب رشووته تحصوویلي مناسووب یكووي از مهوومت ورین

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

تصمیمات مربون به شغل اسوت کوه افوراد در طوول ایون فراینود

گرفت ،مشخ

گردید که درصد بسیار زیوادي از دانشوجویان

انجام ميدهند ( .)61میلسون و کاگلین )6715( 6معتقدند با توجه

دندانپزشكي نگرش مثبتي نسبت به رشته تحصیلي و آینده شغلي

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

خود داشتهاند و این رشته را با عالقه و تمایل شخصوي انتخواب

تحصیلي گرایش پیدا کنند که منافع و مهارتهاي خود را بوا آن

کردهاند ( .)62همچنین ،دیلي )6775( 2در بررسوي عوامول موؤثر

درک و به کار گیرند یا از تقویتکننودههواي دلخوواه آن رشوته

بر انتخاب رشته دانشجویان ،پي برد که بیشوترین توأثیر را عوامول

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

فردي مثل ارزشها ،دانش فردي و نیوز عالقوه بوه رشوته و سوپ

( ، )1385یافتهها بیانگر آن بود که امكان پیشرفت شغلي ،میوزان

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

حقووو  ،آبرومنوودي شووغلي و ارزش اجتموواعي شووغل بووا نگوورش

پژوهشي با هد

بررسي رضایت دانشجویان کشاورزي از رشته

دانشجویان فارغ التحصیل نسبت به رضایتمندي از رشته تحصیلي

تحصیلي آنها ،نشان دادند که بین ویژگيهاي فردي با رضوایت

و آینووده شووغلي رابطووه معنوويداري داشووت ( .)63افووزون بوور ایوون،

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

مطالعه دیگري نشان مويدهود کوه سورمایهگوذاري بلندمودت بوه

یافتههاي پژوهش عرب زوزني و همكاران ( )6712نشان داد کوه

معناي یافتن شغلهایي با درآمد باال و اطمینان بیشوتر ،مهومتورین

دانشجویان بر اساس عالقه خود دست به انتخاب رشته تحصویلي

انگیزههاي تصمیمگیوري بوراي ورود بوه دانشوگاه اسوت ( .)1در

زدهاند و نگرش آنها بهطورکلي نسبت به رشته تحصیلي و آینده

تحقیق وي کووه ماکسووول 3و همكوواران ( )6777در کشووور اسووترالیا

شغليشان مثبت و معنيدار است (.)37

حرکووت در موفقیووتهوواي مختل و

ميکند؛ چراکه آنها در تالش براي دسوتیابي بوه اهودا

انجام دادند ،دستیابي به بهترین شغل و درآمود بواال از مهومتورین

در مجموع ،با وجود عالقه فزاینده بوه رضوایتمندي بوه رشوته

انگیزههاي دانشآموزان براي ورود به دانشگاه بود ( .)64بوا ایون

تحصیلي و آینده شغلي ،عمالً پژوهشهاي تجربي اندکي در این

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

زمینه بهویژه در بین دانشجویان تحصیالت تكمیلي علوم پزشكي

گسترده اي از ارتبوان بوین عامول شوغلي و رضوایتمندي از رشوته

انجام گرفته است .بهعالوه ،تواکنون هویپ پژوهشوي ارتبوان بوین

تحصیلي و آینده شغلي دانشجویان علوم پزشوكي وجوود نودارد.

عواموول خووانوادگي ،شووغلي و فووردي بووا رضووایتمندي از رشووته

بهاینترتیب ،نیاز به بررسي جوامعتوري از روابو عامول شوغلي و

تحصیلي و آینده شغلي را با هوم موورد کنكواش قورار نودادهانود.

رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي وجووود دارد.

در ادبیات پژوهشي فو الذکر،

همچنین ،وجود یافتههاي متناق

1

4

2

5

. Career
. Milsom & Coughlin
3
. Maxwell

. Individual
. Karibe
6
. Daly
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احتماالً به این دلیل است که پژوهشهاي مذکور در کشوورهاي
مختل و

بووا نظووامهوواي گونوواگون گووزینش در بافووت فرهنگووي-

اجتماعي متفاوت انجامگرفتوه کوه تعمویم نتوایج آنهوا بوه دیگور
کشورها مانند ایران منطقي و ممكن نخواهد بود .این شكا هاي
پژوهشي ،نیاز به مطالعات بیشتر براي کمک بوه درک بهتور ایون
موضوع را برجسته ميسازند .از اینرو ،هود

از ایون پوژوهش،

بررسووي رابطووه میووان عواموول خووانوادگي ،شووغلي و فووردي بووا
رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینوده شوغلي دانشوجویان علووم
پزشكي مشهد بود .در راستاي هد

پژوهش ،چهار پرسش ایون

مطالعه را هدایت کردنود  .1چوه مقودار از واریوان

رضوایت از

رشته تحصیلي دانشوجویان علووم پزشوكي را موي تووان از طریوق
عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي تبیوین کورد  .6کودام یوک از
متغیرهاي عوامل خانوادگي ،شغلي و فوردي نقوش مهومتوري در
پوویشبینووي رضووایت از رشووته تحصوویلي دارنوود  .3چووه مقوودار از
واریان

آینده شغلي دانشوجویان علووم پزشوكي را مويتووان از

معیارهاي ورود به نمونه پژوهش ،تحصیل در دوره کارشناسي
ارشد و دکتري تخصصي دانشكدههاي منتخب و عدم آشنایي
قبلي با ابزارهاي سنجش این مطالعه و مالکهاي خروج شامل
از ادامه

عدم رضایت جهت همكاري در مطالعه و نیز انصرا

مشارکت در پاسخگویي بود .به منظور رعایت مالحظات
اخالقي پژوهش کنوني ،در مرحله اجراي پرسشنامهها ضمن
کسب رضایت آگاهانه داوطلبانه و محفوظ ماندن حق
از پژوهش ،به آنان اطمینان

مشارکتکنندگان براي انصرا

داده شد که اطالعت کسبشده محرمانه بوده و تنها در راستاي
اهدا

پژوهش به کار گرفته ميشود .در جدول  1توزیع گروه

نمونه بر حسب دانشكده دانشجویان برآورده شده است.
جدول  -0توزیع گروه نمونه بر حسب دانشكده
دانشجویان
دانشكده

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

حجم
در جامعه

حجم در
نمونه

درصد

پزشكي

6721

632

28/46

دندانپزشكي

176

16

3/53

داروسازي

132

12

4/21

پرستاري و مامایي

369

32

17/98

پیراپزشكي

26

2

6/75

جامعه آماري این مطالعه کلیه دانشجویان تحصیالت تكمیلي

بهداشت

196

61

2/12

طب سنتي

21

2

6/75

دانشكدههاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي ،پرستاري و

پژوهشكده بوعلي

39

4

1/19

مامایي ،پیراپزشكي ،بهداشت ،طب سنتي و پژوهشكده بوعلي

مجموع

6827

347

177

از متغیرهاي عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي نقش مهمتوري در
پیشبیني آینده شغلي دارند
روش کار
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي است.

بودند که در سال تحصیلي  1382-82در دانشگاه علوم پزشكي
مشهد به تحصیل اشتغال داشته و تعداد آنها در کل  6827نفر
بود .از این تعداد با بهرهگیري از فرمول کوکران 1و نیز از طریق
روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي نسبتي تعداد  347نفر به عنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .الزم به ذکر است تعداد  2پرسشنامه
به علت مخدوش و ناق

بودن پاسخها کنار گذاشته شدند.

درنهایت تحلیلهاي آماري بر روي دادههاي باقيمانده یعني
 333نفر صورت گرفت؛ بنابراین ،نرخ بازگشت پرسشنامهها در
پژوهش حاضر برابر با  % 89/75است.
. Cochran Formula

1
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پرسشنامه رضایتمندی از رشتته تحصتیلی و آینتده

کرونبواخ بووراي دو خوورده مقیواس رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و

شغلی :به منظور سنجش رضایتمندي از رشته تحصویلي و آینوده

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

شغلي ،از پرسشنامه  67گویهاي دانشگاه مینه سوتاي آمریكوا کوه

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

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

پرسشنامه عوامل مؤثر بر رشتته تحصتیلی و آینتده

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

شغلی :براي ارزیابي عوامل موؤثر بور انتخواب رشوته تحصویلي و

اول مربووون بووه اطالعووات دموگرافیووک شووامل جوون  ،مقطووع

آینده شغلي ،نسخه اصالحشده و سازگار یافته پرسشنامه عبدي و

تحصیلي ،رشوته تحصویلي ،وضوعیت تأهول و سون و بخوش دوم

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

گویههاي مربون به نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلي و

داراي  16ماده است و سه عامل خوانوادگي (موادههواي ،9 ،5 ،6

آینده شغلي است 15 .گویه اول پیرامون سوازه رضوایت از رشوته

 17و  ،)11شغلي (مادههاي  4 ،1و  )2و فردي (مادههواي 8 ،2 ،3

تحصیلي و  5گویه آخر در مورد سازه آینده شغلي بود .گویههوا

و  )16را ميسنجد .پاسخ مشارکتکنندگان به این پرسشونامه بور

با مقیاس لیكرت پنج گزینهاي از ( 5کوامالً موافوق) توا ( 1کوامالً

اساس مقیاس لیكرت پنجدرجهاي از ( 1خیلي کوم) توا ( 5خیلوي

مخال ) نمرهگذاري شده است .بر این اساس ،نمره  15نشانه حد

زیاد) نمرهگذاري شد .عبدي و آقابابا ( )1399در پوژوهش خوود

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

روایي پرسشنامه فو را مطلوب گزارش کردند .همچنین ،پایایي

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

پرسشنامه را با استفاده از ضوریب آلفواي کرونبواخ بوراي عوامول

شووغلي محسوووب موويشووود .بووراي ارزیووابي وضووعیت نگوورش

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

دانشجویان نسبت به رشته تحصیلي و آینده شغلي میانگین نمرات

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

دانشجویان با میانگین نمرات آزموون کوه نموره  51بوود ،مقایسوه

تحلیل عامل تأییدي بررسي شد .نتایج حكایت از برازش مطلوب

نمرات کمتر از  51بهعنوان نگرش منفي و نمورات

مدل با دادهها دارد؛ بهطوريکه بارهاي عواملي تموام موادههوا در

بیشتر از آن بهعنوان نگرش مثبت در نظر گرفتوه شود .صومدي و

سط  p > 7/7771معنيدار هسوتند (7/85 ،RMSEA = 7/73

همكاران ( )1399در پژوهشوي بوراي سونجش روایوي پرسشونامه

=  .)χ2/df = 1/42 ،GFIبووهعووالوه ،بووه منظووور تعیووین پایووایي

مذکور ،بین تمام گویوههواي ایون پرسشونامه همبسوتگي مثبوت و

پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضرایب حاصول

معنيدار گزارش کردند .همچنین ،در پژوهش مرزبوان و مرزبوان

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

( )1382پایووایي پرسشوونامه فووو از طریووق روش ضووریب آلفوواي

 7/96و  7/22بهدسوت آمود .شوایان ذکور اسوت کوه در پوژوهش

کرونباخ براي رضایتمندي از رشته تحصویلي و آینوده شوغلي بوه

حاضر ،اجراي پرسشنامهها توسو محقوق اول و دوم مقالوه و دو

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

نفر دیگر از همكاران آمووزشدیوده ،بوه طوور انفورادي صوورت

بووراي تعیووین بررسووي روایووي پرسشوونامه ،بووا اسووتفاده از نوورمافووزار

گرفت .بدین ترتیب کوه ابتودا پرسشونامه عوامول موؤثر بور رشوته

 AMOSنسووخه  ،66تحلیوول عاموول تأییوودي 1بووه روش بوورآورد

تحصیلي و آینده شغلي و پ

از آن پرسشنامه رضوایتمنودي از

بیشینه احتمال 6اجرا شد .نشان داد کوه کلیوه گویوههوا داراي بوار

رشته تحصیلي و آینوده شوغلي اجورا مويگردیود .دسوتورالعمل و

عاملي قابلقبولي (باالتر از  )7/37هسوتند و در سوط > 7/7771

توضوویحات یكسووان پوویش از اجوورا ارائووه موويشوود .زمووان اجووراي

 pمعنيدار بوده و در حكم تأییدي بر روایي مطلووب ایون ابوزار بوه

پرسشنامهها حدود  67دقیقه بوود؛ اموا چنانچوه شورکتکننودگان

شمار ميروند .افزون بر این ،پایایي پرسشونامه فوو بوا روش آلفواي

زمان بیشتري نیاز داشتند ،وقت بیشتري در اختیار آنهوا گذاشوته

گردید .سپ

ميشود .بوه منظوور تجزیوه و تحلیول دادههواي بوهدسوتآموده از
. Confirmatory Factor Analysis
. Maximum Likelihood

1
2

نرمافزار  SPSSنسخه  66و روشهاي آمار توصویفي (میوانگین،

 -0705مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

انحرا

آذر-دي  ،89شماره ،5سال 26

معیار ،حداقل و حوداکثر نمورات) و اسوتنباطي (ضوریب

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

همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان)

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

استفاده شد.

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

نتایج

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

در مجموع 347 ،پرسشنامه تكمیل شد .یافتهها بیانگر آن بود که

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

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

دکتراي تخصصي تشكیل دادند .یافتههاي مربون به میانگین،

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

انحرا

 )%در رشته پزشكي 16 ،نفر ( )% 3/53در رشته دندانپزشكي12 ،

معیار ،حداقل و حداکثر نمره شرکتکنندگان در

متغیرهاي پژوهش در جدول  6آمده است.

نفر( )% 4/21در رشته داروسازي 32 ،نفر ( )% 17/98در رشته
جدول  -2شاخ
میانگین (انحرا

متغیر

هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش
حداقل نمره

حداکثر نمره

معیار)

عامل خانوادگي

15/77±3/77

9

67

عامل شغلي

17/77±6/77

5

15

عامل فردي

15/77±6/77

17

67

رضایت از رشته تحصیلي

42/77±9/75

62

24

رضایت از آینده شغلي

12/77±3/77

5

63

بهعالوه ،قبل از اجراي رگرسیون چندگانه همزمان ،رواب
متقابل متغیرهاي پژوهش با استفاده از ماتری
جدول  -1ماتری

متغیرهاي پژوهش به روش آماري پیرسون بررسي شد .یافتهها

همبستگي

در جدول  3ارائه شده است.

همبستگي بین متغیرهاي عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي با رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده شغلي
دانشجویان

متغیرها

0

ردیف
0

عامل خانوادگي

-

2

1

4

2

عامل شغلي

-7/74

-

1

عامل فردي

7/74

**7/41

-

4

رضایتمندي از رشته تحصیلي

7/76

**7/39

**7/43

-

5

آینده شغلي

7/74

**7/23

**7/39

**7/56

5

-

* ضریب همبستگي در سط  7/75معنيدار است.
** ضریب همبستگي در سط  7/71معنيدار است.

همووانگونووه کووه یافتووههوواي جوودول  3نشووان موويدهوود ،ضوورایب

شغلي) با سایر متغیرها در اکثر مووارد معنويدار بووده اسوت .ایون امور

همبستگي متغیرهاي وابسته (رضایتمندي از رشوته تحصویلي و آینوده

زمینه را براي تحلیلهاي بعدي فوراهم مويآورد .بوهمنظوور تجزیوه و
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تحلیل نتایج و بررسي سوؤاالت پوژوهش از رگرسویون چندگانوه بوه

خطي چندگانه است .از اینرو ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقودار

روش هوومزمووان اسووتفاده شوود .بوودین منظووور قبوول از اجووراي آزمووون

شاخ

تحمل ( )Toleranceبراي هر متغیر پویشبوین  7/962اسوت

آموواري ،تحلیوولهوواي اولیووه بووهمنظووور اطمینووان از عوودمتخطووي از

که کمتر از مقدار  7/1نیست و بیانگر آن ميباشد کوه از مفروضوه هوم

مفروضههاي هم خطي چندگانه ،دادههواي پورت ،بهنجواري ،خطوي

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

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

( )VIFکه برابر با  1/67هسوت موورد تأییود قورار

شوواخ

تحموول ( )Toleranceو عاموول تووورم واریووان

محاسبه گردید .بهعنوان یک قاعده کلي ،شاخ
و عامل تورم واریان

عامل تورم واریان

()VIF

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

تحمل کمتور از 7/1

تحلیلهاي ارائهشده در جدول  ،4این مكان را فوراهم مويآورد کوه بوه
سؤاالت اول و دوم مطرح شده در باال پاسخ داده شود.

بزرگتر از  17نشاندهنده مشكلساز بودن هوم

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون رضایتمندي از رشته تحصیلي بر اساس عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي
متغیر پیشبین

ضرایب استاندارد

ضرایب

خطاي استاندارد

t

سط معنيداري

عامل خانوادگي

7/73

7/11

7/71

7/62

7/28

عامل شغلي

7/93

7/12

**7/65

4/81

7/771

عامل فردي

1/72

7/12

**7/36

2/66

7/771

نشده ()B

برآورد

استانداردشده ()β

* ضریب همبستگي در سط  7/75معنيدار است.
** ضریب همبستگي در سط  7/71معنيدار است.

یافتههاي حاصل از رگرسیون چندگانه با روش همزمان نشان

نداشووت و در اینجووا نیووز بووه لحوواظ آموواري سووهم معنوويداري در

داد که همبستگي چندگانه مربون به رگرسیون به لحواظ آمواري

پیشبیني رضایت از رشته تحصویلي نشوان نوداد ( .)p < 7/75در

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

جوودول  4ضوورایب استانداردشووده و اسووتاندارد نشووده رگرسوویون

عامل شغلي و عامل فردي بوود % 63/4 ،واریوان

در رضوایت از

رشته تحصیلي را تبیین ميکند ( p > 7/775و )3،368( = 35/45

چندگانه همزمان گزارش شده است.
افزون بر این ،به منظور بررسي سؤاالت مطورح شوده سووم و

 .)R2 = 7/634 ،Fاز سوي دیگر ،از سه متغیور پویشبوین ،فقو

چهارم پژوهش حاضور ،تجزیوه و تحلیول دادههوا از طریوق روش

متغیرهوواي عاموول شووغلي و عاموول فووردي بووهطووور معنوويداري در

رگرسیون نشان داد که مدل معني داري به دست آمود (> 7/775

پیشبیني رضایت از رشته تحصیلي سهیم بودند ( .)p > 7/771از

 pو  .)R2 = 41/8 ،F )3،368( = 93/29بهعبارتيدیگر ،این مدل

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

 %41/8از واریووان

رضووایت از آینووده شووغلي را بوور اسوواس عاموول

 .) βاگرچه عامول شوغلي نیوز از لحواظ آمواري سوهم معنويداري

خانوادگي ،شغلي و فردي پیشبین ميکنود .جودول  5نتوایج تحلیول

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

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

شد ،عامل خوانوادگي بوا رضوایت از رشوته تحصویلي همبسوتگي

نشان ميدهد.

جدول  -5نتایج تحلیل رگرسیون آینده شغلي بر اساس عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي
متغیر پیشبین

ضرایب
استاندارد نشده ()B

خطاي استاندارد
برآورد

ضرایب
استانداردشده ()β

t

سط معنيداري
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عامل خانوادگي

7/72

7/74

7/772

1/48

7/14

عامل شغلي

7/29

7/72

**7/52

16/28

7/771

عامل فردي

1/72

7/72

**7/14

3/19

7/771

* ضریب همبستگي در سط  7/75معنيدار است.
** ضریب همبستگي در سط  7/71معنيدار است.

همان طور که نتوایج جودول  5نشوان مويدهود ،از سوه متغیور

نویدبخش انتخوابهواي راسوتین برخاسوته از عالقوه و متناسوب بوا

پوویشبووین دو مووورد آن (عاموول شووغلي و عاموول فووردي) بووهطووور

توانایيهاي دانشآموزان در آینده است .با توجه به این موضووع

معنيداري در پیش بیني متغیر رضایت از آینده شغلي سهیم بودند

باید متوذکر شود کوه دانوشآمووزان نوجووان اموروزي کمتور بوه

( .)p > 7/771بهطوريکه از این دو متغیر ،عامل شغلي بیشوترین

آموختن نظرات خانواده توجوه مويکننود ،در حوالي کوه والودین

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

توجه و درک بیشتري نسبت به عالقهمندي فرزندان نشوان دادنود

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

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

خانوادگي پیشبین معني داري براي رضایت از آینده شغلي نبوود

انواع هویت ،بدترین نوع شكلگیري هویت زماني است که فورد

(.)p < 7/75

بدون در نظر گرفتن خواستهها ،توانایي ها ،عالقه ،اسوتعداد و نیوز

بحث

شوورای اقتصووادي اجتموواعي بیرونووي تنهووا مطووابق بووا نظوورات و
پور کوردن

تحمیالت والدین و دیگران دست به انتخوابهواي مهوم زنودگي

پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع ،با هود

خأل پژوهشي موجود و براي به دست آوردن یافتههاي جدید در

زده و بووه تصوومیمگیووري دربوواره آینووده تحصوویلي و شووغلي خووود

مورد عوامل تأثیرگوذار بور رضوایت از رشوته تحصویلي و آینوده

بپردازد ( .)33بنابراین ،آنطوور کوه نتوایج نشوان مويدهود نمونوه

شغلي در دانشجویان دانشوگاه علووم پزشوكي مشوهد انجوام شود.

داوطلبان حاضر در انتخاب رشته تحصیلي خود کمتر تحت تأثیر

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

القائات دیكته شده از سوي دیگران بهویژه والدین قرار داشتهاند.

خانوادگي ماننود تأکیود والودین بوه تحصویل در رشوته تحصویلي

از ایوونرو ،شوواید بتوووان ایوون گفتووه کوورزل و کوورزل ( )6712را

خوواص و نیووز تحصوویلي یكووي از اعضوواي خووانواده در آن رشووته

پذیرفت که متذکر مي شوند ،این باور که والدین درباره انتخواب

تحصیلي ،بهعنوان پیشبین رضایتمندي از رشته تحصیلي و آینده

رشته فرزندان خود تصمیم گیرنده صر

باشند ،در حال منسووخ

شغلي معني دار نبود .نتایج حاضر با یافتههاي رازا،)19( )6712( 1

شدن است و فرزندان امروزي در حال نشان دادن اسوتقالل خوود

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

در این زمینه هستند (.)15

که نشان دادند نظر والدین و همكالسويهواي دانوشآمووزان بور

از دیگر نتایج پژوهش حاضر ،رابطه مثبت و معنويدار عامول

انتخاب رشته و رضوایت از رشوته تحصویليشوان توأثیري نودارد،

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

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

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

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

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

( )12( )6712ناهم سو است .در توضی این یافته ميتووان چنوین

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

اظهار داشت که با افزایش توجه و مسئولیتپذیري دانشآموزان

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

در انتخاب رشته تحصیلي خوویش ،از میوزان اعموالنظور و فشوار

دارد .به نظر ميرسد به دلیل مشكالت اشتغال و وضعیت بیكاري

والودین در ایون زمینوه کاسووته مويگوردد ،بوهطوووريکوه ایون نكتووه
3
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2
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بسیاري از فارغ التحصیالن رشته ها ،پو

كامیار عظیمي و همكاران

از عامول فوردي ،مسوئله

روحیات آن ها وابسته است .ازاینرو ،دانشوجویاني کوه معتقدنود

اشتغال داراي اولویت و اهمیت زیادي در انتخاب رشته تحصیلي

نظرشان به میزان قابولتووجهي در انتخواب رشوته تحصویلي خوود

و رضایتمندي حاصل از آن است .بهطوريکه میلسون و کاگلین

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

( )6715تأکید کردند فرصت هاي شغلي ،کواربردي بوودن رشوته

آینده شغلي خود رضایتمندي دارند (.)68

در جامعه و کسب درآمد براي داوطلبان ورود به دانشوگاه داراي

به طورکلي ،مفهوم آموزشوي پوژوهش حاضور ایون اسوت بوا

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

توجه به مشوكالت متعوددي کوه انتخواب رشوته تحصویلي بودون

اشووتغال ،کسووب درآموود بوواال و داشووتن شووغل مناسووب نسووبت بووه

شناخت و ناآگاهانه براي داوطلبان به همراه دارد و نیز زیانهواي

مالحظات اجتماعي و خانوادگي از مهمترین انگیزههاي مؤثر در

مادي و معنوي که در درازمدت بر جامعه علموي کشوور تحمیول

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

مووويشوووود ،پیشووونهاد مووويشوووود مسوووئوالن و برناموووه ریوووزان

ميروند ،بهطوريکه منافع اقتصادي و شوغلي آتوي کوه از طریوق

آموزشوپرورش و آمووزش عوالي بوا تودوین برناموههواي جوامع

انتخوواب رشووته تحصوویلي خاصووي عایوود فوورد موويشووود ،عاموول

ضمن توأمین نیازهواي اطالعواتي داوطلبوان ورود بوه دانشوگاههوا

تأثیرگووذاري بوور رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي انتخووابي فوورد

درباره رشته هاي تحصیلي و دانشگاهي ،به آنها در ارزیابي دقیق

محسوب ميشود (.)1 ،61

عالیق و توانایي هاي خود کمک کننود توا بتواننود بوا جسوتجوي

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

فعال و کسب اطالع از ویژگي رشوته هواي تحصویلي بوه انتخواب

رشته تحصیلي و آینده شغلي دانشوجویان رابطوه مثبوت معنويدار

مبادرت ورزند؛ چراکه در مدارس تكیه چنداني بر حرفه و شوغل

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

آینده دانشآموزان نميشود و صرفاً دانشآموزان دبیرسوتاني در

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

هفته مشاغل با چند شغل محودود آشونا مويگردنود کوه در اکثور

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

موارد بهرهوري چنداني ندارد .افزون بر ایون ،اگور سیاسوتهواي

چنین بیان داشت کوه تحصویل در رشوته موردعالقوه و مطوابق بوا

گزینش دانشجو توأم بوا آگواهي خوانوادههوا و دانوشآمووزان از

استعداد و توان علمي فرد ،مي توانود احتموال بوروز مشوكالتي از

مباني علمي و اجتماعي یک شوغل مناسوب ارتقوا یابود ،چوهبسوا

قبیوول تغییوور رشووته تحصوویلي ،افووت تحصوویلي ،توورک تحصوویل و

انتخاب رشته بر اساس توانمندي و نه بر مبناي فشارهاي خوانواده

نارضایتي از رشته تحصیلي را که بهصورت احساس سرخوردگي

یا اطرافیان و تنها بر طبق نمره کنكور صورت گیرد.

وقت و هزینه در

در هنگام تفسیر نتایج مطالعه کنوني ،محدودیتهایي وجوود

و عدم انگیزش ظاهر مي گردد و منجر به اتال

دانشجویان مي شود را کاهش دهد ( .)4بهعالوه ،باید بیان داشت

دارند که تعدادي فرصت را براي تحقیقات بیشتر ارائه ميدهنود.

کووه داشووتن اطالعووات بوواال و مناسووب نسووبت بووه رشووته تحصویلي

اول اینكه ،این مطالعه بر پایه دادههاي حاصل از خوود-گزارشوي

ميتواند نقش مفیدي در ارتبان با عوامل مؤثر بور انتخواب رشوته

متكي است ،ممكن است با سنجشهاي عینوي نظیور درجوهبنودي

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

توس افراد مهم (مثل معلمان یا والدین) تكمیل شود .یافتوههواي

تحصیلي باال و متوس ارزیابي ميکنند ،به عامل فردي نیز بیشوتر

ای ون مطالعووه مبتن وي بوور نظرسوونجي از دانشووجویان بووا اسووتفاده از

توجه دارند .همچنین ،توجه یكسان دانشجویان به عامل فردي در

ابزارهاي کمي بوده است .بهکارگیري تحقیقات کیفي در آینوده

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

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

تصمیمگیري داوطلبان به انتخاب رشته بیشتر از آنكه تحت توأثیر

چووه زموواني عواموول خووانوادگي ،شووغلي و فووردي موويتواننوود در

عوامل بیروني باشد به عوامل دروني از جمله عالقه ،توانمنودي و

رضایتمندي از رشته تحصویلي و آینوده شوغلي عمول کننود .ایون
ميتوانود شوامل جموع آوري اطالعوات بوه صوورت مسوتقیم و از

. Gajderowicz
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طریق مشاهده و مصاحبههاي فردي و گروهي بوا دانوشآمووزان،
دانشجویان ،والدین ،معلمان و اساتید دانشگاه باشد .افزون بر این،
استفاده از یک نمونه مقطعي چالشهاي بالقوهاي در تفسیر نتایج
را افووزایش موويدهوود ،پیشوونهاد موويشووود کووه مطالعووات آتووي از
طرح هواي طوولي بهوره گیرنود توا امكوان بررسوي رابطوه علوت و
معلولي فراهم گردد .همچنین ،مطالعات چندمتغیري آینده مبتنوي
بر مدلیابي معادالت سواختاري را مويتووان انتظوار داشوت توا بوا
استفاده از طی

گسترده اي از متغیرها از قبیل برتر بودن رشته در

سوووط دانشوووگاهي ،سوووط بووواالي علموووي اسووواتید ،امكوووان
خدماترساني به مردم و موقعیت اجتماعي مناسب بوه پویشبینوي
بهتر و بیشتر این سازهها دست یابند .آخرین محدودیت پوژوهش
حاضوور مربووون بووه در نظوور نگوورفتن عواموول تعوودیلکننووده ماننوود
ویژگيهاي دموگرافیک از قبیل جنسیت است .با توجوه بوه ایون
موضوووع ،انجووام پووژوهشهووایي بیشووتر بووه منظووور بررسووي میووزان
واریان

تبیین شده متغیرهواي وابسوته بوه وسویله عوامول موذکور

موردنیاز است.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسوي رضوایتمندي از رشوته تحصویلي و
آینده شغلي دانشجویان علوم پزشكي بور اسواس نقوش پویشبوین
عوامل خانوادگي ،شغلي و فردي پرداخت .نتایج بیوانگر آن بوود
که عوامل فردي و شغلي به ترتیب مهمترین نقش را در پیشبیني
رضووایتمندي از رشووته تحصوویلي و آینووده شووغلي ایفوا کردنوود .در
مجموع و با وجود برخي محدودیتهوا ،ایون یافتوههوا تلویحوات
مهمي براي والدین ،مشاوران مدارس و مؤسسات و برناموهریوزان
آموزشي دارند تا به منظور شناسایي عالیوق و انگیوزههواي اداموه
تحصیل و کموک بوه دانوش آمووزان در انتخواب آگاهانوه رشوته
تحصیلي ،به عوامل فردي و شغلي توجه ویژهاي داشته باشند.
تشکر و قدردانی
این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است .بدینوسیله
نویسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از کلیه کساني که در
انجام این پژوهش ،صمیمانه با پژوهشگران همكاري داشتهاند از جمله
دانشجویان و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،
صمیمانه ابراز مينمایند.
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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.
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
Materials and Methods:
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