
مقاله پژوهشی

٦٠٩-٦١٨، ١٣٩٣مهر، ١٣

میزان رضایت دانشجویان هوشبري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته 
1391در سال در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی انهآتحصیلی و دیدگاه 

2، سحر اسماعیلی1مریم هادوي

24/6/93: پذیرش مقاله6/5/93:دریافت اصالحیه از نویسنده8/4/93:ل مقاله به نویسنده جهت اصالحارسا5/3/93:دریافت مقاله

چکیده
اي درمانی از اهمیت ویژه- توجه به چگونگی تربیت نیروي انسانی جهت اداره و انجام خدمات بهداشتی:زمینه و هدف
این مطالعه با هدف . موجود و نگرش دانشجویان ضروري استبدین منظور، داشتن اطالعات در مورد وضع. برخوردار است
در مورد اهنآدانشجویان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه رضایتتعیین میزان 

.خود طراحی شدرشته تحصیلی و آینده شغلی
1391یه دانشجویان کارشناسی هوشبري که در سـال  این مطالعه توصیفی، به روش سرشماري بر روي کل:هامواد و روش

ایـن  . آوري گردیـد نامه پژوهشگر ساخته جمعاطالعات با استفاده از پرسش. ، انجام شد)نفر109(مشغول به تحصیل بودند 
سـؤال بـراي بررسـی دیـدگاه     9و منـدي رضـایت سؤال جهـت سـنجش میـزان    8سؤال دموگرافیک، 7نامه حاوي پرسش

بـه عنـوان   0-6/1امتیاز . بودسؤال براي بررسی دیدگاهشان در مورد آینده شغلی 4ر مورد رشته تحصیلی و ددانشجویان 
. رضـایت خیلـی زیـاد در نظـر گرفتـه شـد      21/3-4رضـایت زیـاد و   41/2-2/3رضایت متوسط، 61/1-4/2عدم رضایت، 

.اي تجزیه و تحلیل شدندمستقل و مجذور کtهاي آماري توصیفی، اطالعات با استفاده از آزمون
در حـد متوسـط   33/2±63/0دانشجویان هوشبري از رشته تحصیلی با میـانگین و انحـراف معیـار    منديرضایت:هایافته

. انـد عنوان کردند قبل از انتخاب رشته، شناخت کمی نسبت به این رشته داشـته %) 8/57(اکثر دانشجویان . محاسبه گردید
قبـول  از نظر دانشجویان قابلهاآنهاي فردي و شخصیتی اساتید و سطح علمی وري، ویژگینحوه تدریس دروس عملی و تئ

؛ین عواملی که موجب نگرش مثبت دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی بود به ترتیـب عبـارت بودنـد از   ترممه. ذکر گردید
. امکان خدمت به مردم و جامعه و موقعیت اجتماعی مناسب

افـزایش امکانـات و   . مثبـت اسـت  هاآننشجویان هوشبري از رشته تحصیلی، نسبتاً خوب و نگرش رضایت دا:گیرينتیجه
هـاي  این رشته قبل از انتخاب و ایجاد شرایطی به منظـور افـزایش فرصـت   هنسبت بهاآنتجهیزات آموزشی، ارتقاء آگاهی 

.ثر خواهد بودشغلی در جهت افزایش میزان رضایت و عالقه به ادامه تحصیل در این رشته مؤ
ادامه تحصیل، رضایت، هوشبري، رشته تحصیلی، دیدگاه:هاي کلیديواژه

دانشجوي دکتري پژوهشی، گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران) نویسنده مسئول(-1
hadavimaryam@yahoo.com:، پست الکترونیکی034-34258497: ، دورنگار034-34258397: تلفن

شناس هوشبري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانکار-2
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مقدمه
مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی و دانشگاهی به 

فه پذیرش و تربیت دانشجو در جهت این که وظی
ترین عوامل هاي مختلف را بر عهده دارند، از مهمرشته

مین و حفظ تأ]. 1[شوند رشد یک کشور محسوب می
اي در توسعه اقتصادي، سالمت افراد جامعه نقش ویژه

اجتماعی جوامع داشته و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی، 
یافتگی کشور محسوب درمانی از عوامل مهم توسعه

شود، بنابراین، توجه به چگونگی تربیت نیروي انسانی می
ز مورد نیاز، جهت اداره و انجام خدمات بهداشتی، درمانی ا

این نکته حائز اهمیت است . اي برخوردار استاهمیت ویژه
ریزي و تربیت نیروي انسانی به خودي خود سبب که برنامه

شود و نیازمند مدیریت هاي بهداشتی نمیبهبود مراقبت
]. 2[باشد صحیح می

مند از التحصیالنی کارآمد، مستعد و عالقهتربیت فارغ
و نظام آموزشی هاي آموزشی وزارت بهداشتاولویت

هاي پیراپزشکی، به عنوان یکی دانشکده. شودمحسوب می
هاي یادگیري، بایستی امکانات الزم براي از این محیط

تغییرات مثبت و سازنده در نگرش دانشجویان را فراهم 
آورند تا باعث تشویق و ایجاد رغبت بیشتر، یادگیري پایدار 

. و مستمر گردند
دانشجویان رضایتی میزان در تحقیقی که جهت بررس

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به رشته 
از % 3/74تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد، 

دانشجویان میزان عالقه فعلی به رشته تحصیلی خود را 
زیاد یا خیلی زیاد عنوان کرده بودند و عواملی که بیشترین 

دانشجویان از رشته يمندرضایتتأثیر را بر میزان 
،%)76("امکان خدمت به مردم و جامعه"تحصیلی داشتند، 

عالقه به رشته "و %) 7/65("موقعیت اجتماعی مناسب"
اي مطالعه]. 3[ذکر شده بود%) 6/65("انتخاب آن قبل از

از % 90که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد، نشان داد 
شی رشته خود هاي آموزدانشجویان پزشکی از برنامه

و Sanaeinasabنتایج مطالعه ]. 4[رضایت داشتند 
همکاران که میزان رضایت دانشجویان دوره کارشناسی 
مدیریت خدمات، بهداشتی درمانی از رشته تحصیلی را 

و عدم % 43ارزیابی نموده بودند، حاکی از رضایت حدود 
کننده در پژوهش، از از دانشجویان شرکت% 30رضایت 

و همکاران، Samadiمطالعه ]. 5[یلی خود بود رشته تحص
نگرش اکثر دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم 
پزشکی همدان نسبت به رشته تحصیلی را مثبت نشان داد 

].6[به آینده شغلی مطلوب نبود هاآندر حالی که، نگرش 
میزان یادگیري و عملکرد یادگیرندگان، از تعامل 

از اتفاقات اهنآیط یادگیري، انتظارات یادگیرندگان با مح
]. 7[پذیردهاي تدریس تأثیر میحین یادگیري و روش

براي ایجاد تغییرات سازنده، وجود اطالعات توصیفی در 
مورد وضع موجود و اطالع در مورد نگرش دانشجویان 

با استفاده از . نسبت به رشته تحصیلی خود ضروري است
ویت عوامل مثبت و اصالح توان با تقاین اطالعات می

عوامل منفی، زمینه رضایت هر چه بیشتر دانشجویان 
که نظر به این. نسبت به رشته تحصیلی را فراهم آورد

دانشجویان، به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه، پیکره 
هاي مختلف جامعه را در آینده ها و ارگاناصلی سازمان

ز رشته تحصیلی آنان ارضایتدهند، نگرش و تشکیل می
خود عامل مؤثري جهت ایجاد انگیزش و حفظ ارتقاء 

با توجه به اهمیت رشته هوشبري . باشدکیفیت آموزش می
درمانی - التحصیالن آن در سیستم بهداشتیو نقش فارغ

ها سر و کشور که به طور مستقیم با زندگی و حیات انسان
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611سحر اسماعیلیمریم هادوي و 

1393، سال 7، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

به منديرضایتکار دارد و با توجه به اهمیت نگرش و 
عنوان عوامل مهم در یادگیري و کسب مهارت دانشجویان، 
این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان 
هوشبري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی 

در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی خود انهآو دیدگاه 
.انجام شد

هامواد و روش
یان کارشناسی در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجو

مشغول به تحصیل در 1391پیوسته هوشبري که در سال 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودند، به روش سرشماري 

آوري اطالعات ابزار جمع. مورد مطالعه قرار گرفتند
سؤال 7اي مشتمل بر نامه پژوهشگر ساختهپرسش

سؤال 9، منديرضایتسؤال جهت سنجش 8دموگرافیک، 
دیدگاه دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و براي بررسی

نسبت به آینده شغلی انهآسؤال براي سنجش دیدگاه 4
مشابه مطالعاتبراساسنامهپرسشسؤاالت. خود بود

نامه در پایایی و روایی سؤاالت پرسش. طراحی گردید
تمامی مطالعات قبلی سنجیده شده و ضریب آلفاي 

ذکر گردیده است 94/0تا 85/0کرونباخ سؤاالت از 
بندي تمامی سؤاالت با استفاده از نمره.]5،3- 8،6- 10[

تا ) 4نمره (زیاد اي لیکرت از خیلیمقیاس پنج درجه
در بررسی میزان . طراحی گردید) نمره صفر(کم خیلی

-4/2به عنوان عدم رضایت، 0-6/1، امتیاز منديرضایت
21/3- 4رضایت زیاد و 41/2- 2/3رضایت متوسط، 61/1

ها در نامهپرسش. رضایت خیلی زیاد در نظر گرفته شد
در محل 1390-1391نیمسال دوم سال تحصیلی 

هاي درس دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کالس

و پس از ارائه توضیحات الزم توسط پژوهشگران جهت 
سازي سؤاالت، در بین دانشجویان هوشبري توزیع و شفاف

اخالقی، نکاتمراعاتبراي. ردیدآوري گسپس جمع
یا تکمیلدرکنندگانشرکتوبودهنامبیهانامهپرسش

اطالعات .داشتندکاملاختیارنامهپرسشتکمیلعدم
و 18نسخه SPSSافزار بدست آمده با استفاده از نرم

و ) فراوانی، درصد، میانگین(وصیفی هاي آماري تآزمون
تجزیه و تحلیل ) يمستقل و مجذور کاt(تحلیلی 
دار در نظر به عنوان اختالف معنیp>05/0. گردیدند

.گرفته شد

نتایج
نفر 109تعداد دانشجویان مورد بررسی در این مطالعه، 

74را دانشجویان پسر و انهآاز %) 1/32(نفر 35بود که 
. دادندرا دانشجویان دختر تشکیل می%) 9/67(نفر 

کننده در انشجویان شرکتمیانگین و انحراف معیار سن د
دانشجویان دختر (سال بود 19/21±95/2این مطالعه 

). سال97/20±14/3و دانشجویان پسر 86/2±30/21
نفر 92از دانشجویان، مجرد و %) 7/91(نفر 100تعداد 

از % 1/99در همچنین،.ساکن خوابگاه بودند%) 4/84(
دانشگاه موارد، دانشجویان با استفاده از سهمیه مناطق، در

توزیع فراوانی پاسخ دانشجویان به . پذیرفته شده بودند
دانشجویان هوشبري از رضایتسؤاالت سنجش میزان 

، کهنشان داده شده است1رشته تحصیلی در جدول 
فکر کردن "و "عالقه به رشته تحصیلی در حال حاضر"

به ترتیب بیشترین و کمترین "در مورد انصراف از تحصیل
.اندانحراف معیار را به خود اختصاص دادهمیانگین و
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1393، سال 7، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

از رشته تحصیلیرضایتتوزیع فراوانی پاسخ دانشجویان هوشبري به سؤاالت سنجش - 1جدول 

زیادخیلیعنوان
تعداد ) درصد(

زیاد
تعداد) درصد(

متوسط
تعداد) درصد(

کم
تعداد) درصد(

کمخیلی
تعداد) درصد(

±انحراف معیار
میانگین

53/2±488/0) 7/3(3) 8/2(46) 2/42(43) 4/39(13) 9/11(القه به رشته تحصیلی در حال حاضرع
63/0±1/ 7007) 2/64(23) 1/21(7) 4/6(4) 7/3(5) 6/4(فکر کردن در مورد انصراف از تحصیل
33/1±2603/1) 9/23(38) 9/34(30) 5/27(13) 9/11(2) 8/1(انتخاب رشته به علت تشویق دیگران
تمایل به انتخاب این رشته در صورت

81/1±2529/1) 9/22(16) 7/14(34) 2/31(23) 1/21(11) 1/10(شرکت مجدد در کنکور

مندي به رشته تحصیلی افزایش عالقه
37/2±612/1) 5/5(19) 4/17(31) 5/28(35) 1/32(18) 5/16(بعد از ورود به دانشگاه

تمایل به انتخاب مجدد این دانشگاه 
32/1±4024/1) 7/36(20) 3/18(28) 7/25(16) 7/14(5) 6/4(در صورت شرکت مجدد در کنکور

تأثیر مشکالت موجود بر عالقه من 
89/1±1416/1) 8/12(25) 9/22(41) 6/37(17) 6/15(12) 01/11(به رشته تحصیلی

ته پس تمایل به اشتغال در این رش
48/2±1124/1) 1/10(9) 2/8(34) 2/31(27) 8/24(28) 7/25(التحصیلیاز فارغ

33/2±63/0جمع

نتایج
میانگین و انحراف معیار نمره کل حاصل از سنجش 

دانشجویان هوشبري از رشته تحصیلی، رضایتمیزان 
دست آمد و حاکی از این است که رضایت ه ب63/0±33/2

میزان رضایت . توسط رو به زیاد استدر حد مانهآ
دانشجویان هوشبري از رشته تحصیلی بر حسب جنسیت 

ارتباط بین میزان . نشان داده شده است1در نمودار 
دار نبود رضایت از رشته تحصیلی و جنسیت معنی

)05/0>p.(

میزان رضایت دانشجویان هوشبري از رشته تحصیلی بر -1نمودار 
حسب جنسیت

عنوان کرده بودند قبل از %) 8/57(شجویان اکثر دان
. اندانتخاب رشته شناخت کمی نسبت به این رشته داشته

عالقه به انتخاب رشته هوشبري در دانشجویان دختر 
) 11/2±96/0(بیشتر از دانشجویان پسر ) 00/1±28/2(

نحوه تدریس . دار گزارش نشدبود ولی اختالف معنی
فردي و شخصیتی هايدروس عملی و تئوري، ویژگی

از نظر دانشجویان مثبت و انهآاساتید و سطح علمی 
و "عملکرد مدیریت گروه". قبول ذکر گردیده بودقابل

به ترتیب بیشترین و "شناخت رشته قبل از انتخاب آن"
به خود رضایتکمترین نمره را در بین عوامل مؤثر بر 

دیدگاه دانشجویان مورد بررسی در. دادنداختصاص می
از رشته رضایتمورد برخی از عوامل مؤثر بر میزان 

از دیدگاه .آورده شده است2تحصیلی در جدول 
رین عواملی که موجب عالقه و نگرش تمدانشجویان، مه

ا نسبت به آینده شغلی بود به ترتیب اهمیت، نهمثبت آ
و موقعیت ) 94/2±87/0(امکان خدمت به مردم و جامعه 

میزان . ذکر شده بود) 36/2±90/0(اجتماعی مناسب 
درآمد و وضعیت اقتصادي از نظر دانشجویان در اولویت 

).3جدول (نبود 
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از رشته تحصیلیرضایتدیدگاه دانشجویان هوشبري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد برخی از عوامل تأثیرگذار بر میزان - 2جدول 

زیادخیلیعنوان
تعداد) درصد(

زیاد
ادتعد) درصد(

متوسط
تعداد) درصد(

کم
تعداد) درصد(

کمخیلی
میانگین±انحراف معیارتعداد) درصد(

نحوه تدریس دروس تئوري 
23/2±499/0) 7/3(18) 5/16(49) 0/45(25) 9/22(13) 9/11(تخصصی

32/2±636/1) 5/5(20) 4/18(39) 8/35(30)5/27(14) 8/12(نحوه تدریس دروس عملی
14/2±792/0) 4/6(10) 2/9(61) 0/56(23) 1/21(8) 3/7(لمی اساتیدسطح ع
هاي فردي و شخصیتی ویژگی
17/2±797/0) 4/6(14) 8/12(49) 0/45(31) 4/28(8) 3/7(اساتید

36/1±271/1) 8/24(36) 33(31) 4/28(10) 2/9(5) 6/4(شناخت رشته قبل از انتخاب آن
93/1±1825/1) 5/16(21) 3/19(35) 1/32(21) 3/19(14) 8/12(قبل از انتخاب آنعالقه به رشته 

27/2±693/0) 5/5(9) 3/8(53) 6/48(32) 4/29(9) 2/8(محتواي علمی واحدهاي تخصصی
45/2±811/1) 3/7(7) 4/6(38) 9/34(37) 0/34(19) 4/17(عملکرد مدیریت گروه

65/1±1805/1) 5/16(26) 9/23(46) 2/42(14) 8/12(5) 6/4(آموزشیامکانات آموزشی و کمک 

دیدگاه دانشجویان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به آینده شغلی خود- 3جدول 

زیادخیلیعنوان
تعداد) درصد(

زیاد
تعداد) درصد(

متوسط
تعداد) درصد(

کم
تعداد) درصد(

کمخیلی
میانگین±انحراف معیاردتعدا) درصد(

32/2±697/0) 5/5(10) 2/9(47) 1/43(35) 1/32(11) 1/10(آینده مناسب شغلی
36/2±390/0) 8/2(13) 9/11(44) 4/40(40) 7/36(9) 2/8(موقعیت اجتماعی مناسب

94/1±999/0) 2/8(24) 0/22(47) 1/43(23) 1/21(6) 5/5(میزان درآمد و وضعیت اقتصادي
94/2±187/0) 9/0(6) 5/5(20) 4/18(53) 6/48(29) 6/26(امکان خدمت به مردم و جامعه

39/2±93/0جمع

از رشته منديرضایتداري بین رضایت از رشته تحصیلی و دیدگاه دانشجویان هوشبري نسبت به عوامل مؤثر بر آزمون آماري ارتباط معنی
.)p<05/0(ی را با جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت و سهمیه قبولی، نشان نداد تجصیلی و آینده شغل

بحث
مند نقش نیروي انسانی کارآزموده، متعهد و عالقه

اساسی در فراهم کردن سالمت فردي و اجتماعی یک 
در غیر این صورت، داشتن امکانات . کندجامعه بازي می

مت مردم پیشرفته نیز جوابگوي مسائل بهداشتی و سال
. نخواهد بود

در مطالعه حاضر، میانگین و انحراف معیار نمره حاصل 
دانشجویان هوشبري از رشته رضایتاز سنجش میزان 

دست آمد و حاکی از این است ه ب33/2±63/0تحصیلی، 

. باشدمی) 4/2تا 61/1(در حد متوسط هاآنکه رضایت 
ه علوم در بررسی دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگا

ن از انتخاب رشته از دانشجویا% 5/70پزشکی گیالن نیز 
در حالی که اکثر دانشجویان ]. 11[خود راضی بودند

بهوابستهماماییوپرستاريهايدانشکدهپرستاري
از رشته%) 1/81(اهواز شاپورجنديعلوم پزشکیدانشگاه

].8[خود رضایت کمی داشتند تحصیلی
ن مورد بررسی نسبت به رشته میزان عالقه دانشجویا

تحصیلی در مطالعه حاضر، با میانگین و انحراف معیار 
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و Fattahiدر مطالعه . در حد زیاد گزارش شد88/0±53/2
از دانشجویان میزان عالقه فعلی به رشته % 3/74همکاران، 

متوسط عنوان % 1/17تحصیلی خود را زیاد یا خیلی زیاد و 
اهمیت فراوان است زیرا این نکته حائز. کرده بودند

تحصیل در رشته مورد عالقه، احتمال بروز مشکالت جدي 
نظیر افت تحصیلی، ترك تحصیل و تغییر رشته را کاهش 

از دانشجویان به انصراف % 3/8در این مطالعه، ، خواهد داد 
در مطالعه بر روي . ]3[کردنداز تحصیل فکر می
م پزشکی کرمان زشکی دانشگاه علونپدانشجویان رشته دندا

از دانشجویان به طور مکرر، به انصراف از تحصیل % 6/8نیز 
گرچه مقادیر ذکر شده درصد ]. 3[کردند فکر می

شود ولی با در نظر توجهی از دانشجویان را شامل نمیقابل
گرفتن مواردي همچون شناخت رشته تحصیلی قبل از 

ناي انتخاب، عالقه به رشته تحصیلی، انتخاب رشته بر مب
توان توانمندي و دور از فشارهاي خانواده و اطرافیان، می

].12-13[در راستاي کاهش این مقادیر گام برداشت 
ــه حاضــر،  ــه  % 2/31در مطالع ــل ب از دانشــجویان تمای

انتخاب این رشته در صورت شـرکت مجـدد در کنکـور را    
در تحقیقـی  . قیـد نمـوده بودنـد   ) و یـا خیلـی زیـاد   (زیاد 

Fattahiدانشجویان تمایل به انتخـاب  % 7/75اران، و همک
رشته را در صورت شرکت مجدد در کنکور اظهـار داشـته   

اي که با هدف مقایسـه بـین نگـرش    در مطالعه]. 3[بودند 
دانشجویان پزشـکی نسـبت بـه رشـته تحصـیلی و آینـده       

% 1/54شغلی در دانشکده پزشکی جهرم صـورت گرفـت،   
ورت شـرکت مجـدد   کننده اعالم کردند در صافراد شرکت

در ]. 14[در کنکور، رشته دیگري را انتخاب خواهند کـرد  
مطالعات مختلف، از علل متعـددي نظیـر انگیـزه، عوامـل     

و ) عالقـه، اسـتعداد، تـوان علمـی    (محیطی، عوامل فردي 

عوامل اقتصادي در انتخاب رشته تحصیلی نام بـرده شـده   
در شـرایط فعلـی کشـور ایـران، افـزایش      ]. 15-18[است 

زشـکی و  نپهـاي پزشـکی و دندا  پذیرش دانشجو در رشـته 
هـا بـه ایـن    آمـوزان و خـانواده  گرایش بیش از حـد دانـش  

ها، آینده شغلی و منافع اجتمـاعی و اقتصـادي ایـن    رشته
در صورتی که، ] 19[ها را تحت تأثیر قرار داده است رشته

و اسـتخدام شـمار زیـادي از    هـا ناافزایش تعداد بیمارسـت 
هاي دولتـی،  صیالن رشته هوشبري در بیمارستانالتحفارغ

انداز خوب و مثبتی بـراي ایـن رشـته ایجـاد کـرده      چشم
. است

از رضایتدر مطالعه حاضر، در بررسی عوامل مؤثر بر 
رشته تحصیلی، دانشجویان میزان رضایت خود از عملکرد 

نحوه ). 45/2±11/1(مدیریت گروه را زیاد عنوان نمودند 
هاي فردي و تدریس دروس عملی و تئوري، ویژگی

شخصیتی اساتید و محتواي علمی واحدهاي تخصصی از 
تحقیقی که . قبول ذکر گردیدنظر دانشجویان مثبت و قابل

و همکاران در مورد میزان رضایت Sanaeinasabتوسط 
-دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی

لی خود صورت گرفت، نشان داد درمانی از رشته تحصی
دانشجویان از دروس اصلی و تخصصی راضی و % 54/68
از دانشجویان از نحوه تدریس اساتید ناراضی % 32/39

اي که به منظور بررسی در مطالعههمچنین،]. 5[بودند 
دانشجویانمنديرضایتمیزانبرتأثیرگذارهايمؤلفه

رشتهاهواز ازرشاپوجنديپزشکیعلومدانشگاهپرستاري
نظريآموزشنحوهازتحصیلی انجام شد، اکثر دانشجویان

نتایج].8[داشتند کمدانشکده رضایتاساتیدتوسط
دانشگاه لیورپول را دانشجویانرضایتکه میزانايمطالعه

کهبر این موضوع اذعان داشتمورد بررسی قرار داد
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در (بیشتريیادگیري اهمیتوآموزشدانشجویان به
]. 20[دهند می) مقایسه با امکانات فیزیکی

از دانشجویان شناخت % 8/13در مطالعه حاضر، تنها 
زیاد عنوان کرده رشته قبل از انتخاب را زیاد یا خیلی

میزان آشنایی با رشته تحصیلی قبل از انتخاب . بودند
از % 44/39و همکاران در Sanaeinasabرشته، در مطالعه 

% 11/10موارد متوسط و در % 95/44، در دانشجویان کم
متأسفانه، در طی دوران تحصیل قبل از ورود ]. 5[زیاد بود 

به دانشگاه اطالعات کافی و جامعی در جهت معرفی و 
آموزان قرار هاي مختلف در اختیار دانششناساندن رشته

در موارد معدودي این اطالعات تنها در . شودداده نمی
ها که بعضاً در رابطه با برخی از رشتهقالب هفته مشاغل و 

دارند، ارائه اهنآآموزان آشنایی مختصري در مورد دانش
شناخت رشته قبل از ورود به دانشگاه و عالقه به . شودمی

رشته تحصیلی به سبب ایجاد انگیزه، باعث موفقیت بیشتر 
منديرضایتدر طی دوران تحصیل در دانشگاه و افزایش 

.]18[خواهد شد 
داري بین جنسیت و در این مطالعه، ارتباط آماري معنی

Hedayatiاین نتیجه با مطالعه . انتخاب رشته مشاهده نشد

ولی با نتایج پژوهشی که در ] 9[و همکاران مطابقت دارد 
کانادا انجام دانشگاهدر یلیتحصيهاانتخاب رشتهمورد 

زارش دار گشد و ارتباط بین جنسیت و انتخاب رشته معنی
هاي شغلی برابر و فرصت].21[گردید، همخوانی ندارد 

امکان اشتغال در مراکز خصوصی و دولتی به طور یکسان 
التحصیالن دختر و پسر را شاید بتوان علت این براي فارغ

.موضوع ذکر نمود
در مطالعه حاضر، نظـر دانشـجویان هوشـبري دانشـگاه     

ود بـا  علوم پزشکی رفسنجان نسـبت بـه آینـده شـغلی خـ     

این نتیجه . نمره، مثبت بود4از 39/2±93/0کسب نمره 
مطابقت دارد ولی با نتـایج  ] 4[و همکاران Wattبا مطالعه 

در مطالعه . وانی نداردخهم] 6[و همکاران Samadiمطالعه
دیدگاه دانشجویان مورد بررسی در مطالعه حاضر نسبت به 
آینـــده شـــغلی، امکـــان خـــدمت بـــه مـــردم و جامعـــه 

) 36/2±90/0(و موقعیت اجتماعی مناسب ) 87/0±94/2(
در پژوهشـی کـه در دانمـارك    . بیشترین اهمیت را داشتند

ترین انگیـزه انتخـاب   صورت گرفت، خدمت به جامعه اصلی
هـاي  رشته دانشجویان دندانپزشکی این کشور بود و انگیزه

دسـت آوردن شـغل، درآمـد اقتصـادي و     ه بعدي آنان را بـ 
ولـی در  ]. 22[داد مناسب تشـکیل مـی  موقعیت اجتماعی

برخی مطالعـات کسـب شـغل آبرومنـد از نظـر اجتمـاعی،       
مهمترین علت انتخاب رشته تحصیلی در بین دانشـجویان  

اخــتالف موجــود در نتــایج مطالعــات را . ذکــر شــده اســت
هـاي مـورد بررسـی و ماهیـت     توان به اختالف در رشتهمی

].10، 23-24[فضاي کاري دانشجویان دانست 
در بررسی انگیزه ورود به رشته دندانپزشکی در 

و Ravaghiهاي تهران و شهید بهشتی که توسط دانشگاه
همکاران انجام شد، دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان 

ولی در ] 25[دادند پسر، به عامل درآمد بیشتر اهمیت می
مطالعه حاضر، ارتباط بین رضایت از رشته تحصیلی و 

شجویان نسبت به رشته تجصیلی و آینده شغلی دیدگاه دان
با جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت و سهمیه قبولی، 

. بوددار نمعنی

گیرينتیجه
در این مطالعه، رضایت دانشجویان هوشبري از رشته 

به رشته تحصیلی اهنآتحصیلی در حد متوسط و عالقه 
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ریس با وجود این که نحوه تد. در حد زیاد  محاسبه گردید
هاي فردي و شخصیتی دروس عملی و تئوري، ویژگی

از نظر دانشجویان مثبت و هاآناساتید و سطح علمی 
، در صورت اهنآقبول ذکر گردیده بود ولی اکثریت قابل

شرکت مجدد در کنکور، تمایلی به انتخاب مجدد این 
افزایش . دانشگاه به عنوان دانشگاه محل تحصیل نداشتند

نسبت با اهنآیزات آموزشی و ارتقاء آگاهی امکانات و تجه

این رشته قبل از انتخاب، در جهت افزایش میزان رضایت و 
.عالقه به تحصیل در این رشته مؤثر خواهد بود

تشکر و قدردانی
دانند از شوراي پژوهشی دانشگاه پژوهشگران بر خود الزم می

علوم پزشکی رفسنجان به خاطر تصویب و تأمین هزینه این
طرح و از کلیه دانشجویان هوشبري که با صبر و حوصله در 

ها و انجام این مطالعه، یاري نمودند، صمیمانه نامهتکمیل پرسش
. قدردانی نمایند
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The Satisfaction Rate of the Anesthesia Students about their Educational
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Background and Objective: Training the future work force of the health and treatment system is a matter of the

utmost importance. To this end, it is necessary to have enough information about the current situation of the

students and find out about their attitudes towards their chosen fields. This study was conducted to determine the

satisfaction rate of the anesthesia students about their field of study and their attitudes towards future job

perspectives.

Materials and Methods: 109 anesthesia students from Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS)

participated in this descriptive cross-sectional study in 2012. A researcher-made-questionnaire was used to

obtain the following information: demographic information (7 items), satisfaction rate (8 items), survey the

student's attitude about current chosen field (9 items) and survey about the future job perspective (4 items). Data

were analyzed using independent t-test and Chi-square test.

Results: The satisfaction rate was approximately medium (2.33±0.63).Only 57.8% of the students had little prior

knowledge about their chosen major before going the university. They indicated a positive and acceptable

attitude towards the theoretical and functional classes and also the personality and individual characteristics of

their university lectuers. The most important factors leading them to choose their major were, helping people,

their job managers, and promoting social status respectively.

Conclusion: The satisfaction rate of the anesthesia students about their majors was almost good and their

attitude was positive. Improving the facilities and educational equipments, and increasing the prospective

students' prior knowledge about their major before going to the university could elevate the satisfaction rate and

interest of the students to choose anesthesiology as a major at the university.
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