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. 38-46صفحات 95و زمستانپاییزدومشماره سوم، دوره کیپزشراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

چکیده
بر این اساس انتخاب رشته که . ها در طول زندگی هر فرد انتخاب شغل استبی تردید یکی از تأثیرگذارترین تصمیم:و هدفمقدمه

ختلف آموزش عالی در دنیا همواره سعی کرده نظام هاي م. است اهمیت زیادي داردندهیآيدر واقع درگاه اولیه براي ورود به حرفه
هاي مختلف تحصیلی هدایت کنند که داوطلبان تأثیر می گذارد، آنها را به طریقی در رشتهشتهاند با شناسایی عواملی که بر انتخاب ر

انتخاب رشته يهازهیانگنییمطالعه تعنیهدف ا. کمترین ضایعه و افت را در رابطه با مسأله تحصیلی و آینده شغلی شان داشته باشند
.هرمزگان بودیعلوم پزشکگاهدانشیپزشکانیدانشجولیاز تحصتیو ارتباط آن با رضا

قیاطالعات از طريآورجمع. دیبه انجام رس1394است که در سال یو مقطعیلیتحل- یفیحاضر از نوع توصيمطالعه: هاروش
نیانتخاب رشته و همچنيزهیسؤاالت مربوط به انگ،ياطالعات فردنهیمدر زیسؤاالتيصورت گرفت که حاوياپرسشنامه

یدانشگاه علوم پزشکیدر رشته پزشکلیشاغل به تحصانیمورد مطالعه دانشجوتیجمع.بودیلیتحصتیسؤاالت سنجش رضا
بیو ضریتنیمن و،يمجذور کا،یفیها با استفاده از آزمون آمار توصداده. دانشجو در مطالعه شرکت کردند146. هرمزگان بودند

.شدندلیو تحلهیتجزرسونیپیهمبستگ
دختر ) 43%/2(نفر 63شرکت کننده پسر و اندانشجویاز) 56%/8(نفر83. بوددرصد85هابه پرسشنامهیپاسخ دهزانیم:یافته ها

تیداشتن مسئول"، "مناسبیاجتماعتیموقع"اشتند دیپزشکانیرا در انتخاب رشته دانشجوریتأثنیشتریکه بايزهیسه انگ. بودند
علوم ژهیبه علم به ویشخصيمندعالقه"ها، زهیانگنیاز ب. بود"یعلوم پزشکژهیبه ولمبه عیشخصمنديعالقه"و"در شغل

. داشتندیلیتحصتیرا با رضایهمبستگنیشتریب"با مردمشتریارتباط ب"و "مناسبیاجتماعتیموقع"، "یپزشک
)001/0=Pvalue.(

بودن يو ضروردیرشته و مفنیايباالیاجتماعگاهیمربوط به جايادیززانیبه میپزشکیلیانتخاب رشته تحص:گیرينتیجه
با مردم شتریباالتر و ارتباط بیاجتماعتیبه علم و هدف داشتن موقعیکه با عالقه شخصیانیدانشجو. جامعه استيرشته برانیا

.خود برخوردار بودندیلینسبت به رشته تحصيباالتريتمندیرضاازشدند، یشان، وارد رشته پزشکدهنیدر شغل آ
.یپزشک،یلیتحصتیانتخاب رشته، رضازه،یانگان،یدانشجو:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
26/7/95: پذیرش مقاله24/7/95: اصالح نهایی1/7/95:دریافت مقاله

.38-46):2(3؛1395.راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی.انیدر دانشجویانتخاب رشته پزشکيهازهیبه انگینگاه؟یچرا پزشک. نیپرویگزکییرضا،وانیکیقاسم:ارجاع
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و همکارکیوان قاسمی؟یچرا پزشک
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مقدمه
ها در طول زندگی هر تردید یکی از تأثیرگذارترین تصمیمبی

که در بر این اساس انتخاب رشته. فرد انتخاب شغل است
واقع درگاه اولیه براي ورود به حرفه و شغل مورد نظر 

ي انتخاب رشته مرحله. است، اهمیت زیادي خواهد داشت
ي اولیه روند ورود به دانشگاه است و فرد با انتخاب رشته

ي صرف هزینه و وقت در دانشگاه آمادهمورد نظر خود و
).1(شود ي آینده میورود به حرفه

ف آموزش عالی در دنیا همواره سعی هاي مختلنظام
اند با شناسایی عواملی که بر انتخاب رشته داوطلبان کرده

هاي مختلف گذارد، آنها را به طریقی در رشتهتأثیر می
ترین ضایعه و افت را در رابطه تحصیلی هدایت کنند که کم

).2(شان داشته باشند با مسأله تحصیل و آینده شغلی
ها به متقاضیان براي ورود به دانشگاههر ساله تعدادي از

هاي شدگان در سالتعداد پذیرفته. پردازندرقابت می
گوناگون بسته به تعداد متقاضیان از یکسو و ظرفیت 

معموالً . ها از سوي دیگر متفاوت استپذیرش دانشگاه
ها خصوصاً در تقاضاي اجتماعی براي ورود به دانشگاه

این تقاضاي اجتماعی در .کشور ایران قابل تأمل است
سالهاي گذشته آنگونه زیاد بوده است که نظر بسیاري از 

بر . محققین حوزه آموزش را به خود جلب کرده است
اساس آمار در یک تا دو دهه گذشته، سالیانه حدود یک 

).3(اند میلیون داوطلب در کنکور سراسري شرکت کرده
بت اگرچه بنا به تغییر هرم جمعیتی ایران، نس

هاي کنکور به متقاضیان، روز به روز افزایش شدهپذیرفته
ها توانند به دانشگاهتري از متقاضیان مییافته و تعداد زیاد

زمینه فرهنگی راه پیدا کنند اما هنوز بر اساس یک پیش
ها بسیار قابل تأمل تقاضاي اجتماعی براي ورود به دانشگاه

.است
آن داوطلبان آزمون انتخاب رشته فرایندي است که طی 

هاي مورد عالقه خود را جهت ادامه سراسري، رشته
این فرایند مطابق با شرایط ). 4(کنند تحصیل انتخاب می

هایی تأثیر پذیر زندگی فرد می تواند از عوامل و مالك
شناخت و آگاهی از رشته، عامل بسیار مهم در . باشد

که با داوطلبی . انتخاب رشته مناسب براي هر فرد است
شود ممکن است هاي گوناگون دانشگاهی روبرو میرشته

. رشته خود را بر اساس میزانی از شناخت انتخاب کند
هايرشتهجستجو و کسب هوشمندانه اطالعات از 

دانشگاهی در بین داوطلبان ورود به دانشگاه عالوه بر اینکه 
تواند باعث رضایت تحصیلی و موفقیت در رشته می

ن باشد، در زمینه تعهد به مشاغلی که آنها در دانشگاهی آنا
انتخاب ). 5(آینده اختیار خواهند کرد نیز مؤثر خواهد بود 

رشته دانشگاهی بدون عالقه و شناخت ممکن است در بین 
گروهی از دانشجویان وجود داشته باشد که معموالً منجر 

. شودبه تغییر رشته بعد از یک یا دو ترم ادامه تحصیل می
ها مربوط به عدم شناخت فرد از ري از این تغییر رشتهبسیا

رشته تحصیلی و یا عدم موفقیت در رشته مورد نظر است 
تغییر رشته عالوه بر مشکالت خاص خود هزینه بر و ). 6(

اي بدون تحصیل در رشته. وقت گیر است و گاهاً غیر ممکن
ي تحصیلی و بدنبال آن کاهش عالقه منجر به کاهش انگیزه

دگیري و کیفیت ارائه خدمات شغلی در آینده به جامعه یا
.)7(خواهد بود 

فاکتورهاي متعددي در تصمیم گیري براي انتخاب رشته 
هاي ي با زمینهمؤثر هستند، این فاکتورها در رابطه

ها، محیط اجتماعی، تکمیل شخصیت فرد، ماهیت شغل
).8(کاري، امنیت شغلی، شهرت و منفعت مالی هستند 

ارزیابیبینتناسبمعنیبهدانشجویانتحصیلییترضا
ازشدهارزشیابیمتنوعپیامدهايوتجاربباآنهاذهنی

تحصیلیمنظر، رضایتایناز. باشدمیآموزش
تحققمیزانازآنانکلیرضایتتأثیرتحتدانشجویان
).9(دارد قرارانتظاراتشان

ي انسانی هاي عظیم کشور، نیرویکی از منابع و سرمایه
کارآمد و با انگیزه است و دانشجویان بعنوان یکی از ارکان 

هاي مختلف ها و ارگاناصلی دانشگاه پیکره اصلی سازمان
در این میان ). 9(دهندمیجامعه را در آینده تشکیل 

دانشجویان علوم پزشکی در جایگاه خاصی قرار دارند چرا 
اي در هکه تأمین و حفظ سالمت افراد جامعه نقش ویژ

ي اقتصادي و اجتماعی جوامع داشته و ارتقاء کیفیت توسعه
درمانی از فاکتورهاي مهم در توسعه - خدمات بهداشتی

شغلازرضایتمنديعدم.شودیافتگی کشور محسوب می
همراهبیمارانازمراقبتدرناتوانیباايمالحظهقابلبطور
بایستی هاي پزشکی بعنوان محیط یادگیري دانشکده.است
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و همکارکیوان قاسمی؟یچرا پزشک
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امکانات الزم را براي تغییرات مثبت و سازنده در نگرش 
دانشجویان فراهم آورند تا با تشویق و ایجاد رغبت بیشتر، 

ذکر شناخت عوامل مؤثر در .یادگیري پایدار و مستمر گردد
انتخاب یک رشته می تواند راهگشاي بسیاري از مشکالت 

.)10(باشد تغییر رشته و جلوگیري از اتالف وقت و هزینه 
هاي مختلف ایرانی و غیر در مطالعات اخیر که در دانشگاه

هاي ایرانی به انجام رسیده موارد متعددي بعنوان انگیزه
نتایج . استانتخاب رشته دانشجویان پزشکی معرفی شده

) 2014(در کشور انگلستان همکارانوIbrahimمطالعه 
،"اجتماعدرنقش ایفاي"،"اجتماعیاعتبار"نشان داد که 

"ايحرفههايچالش"و"تحصیلازبعدمالیپاداش"
در ). 11(هاي انتخاب رشته دانشجویان پزشکی بودند انگیزه

اسکاتلند کشوردر) 2012(همکارانوClelandي مطالعه
رضایت"،"مهارتوتوانایی"،"متعادلشغلیزندگی"

یل اصلی را دال"بیمارباارتباطبااليمیزان"و"معنوي
). 12(انتخاب رشته پزشکی معرفی کردند 

در )2012(ي وحید دستجردي و همکاراننتایج مطالعه
"شخصیعالقه"و"جامعهسالمتدرنقشایفاي"تهران

). 13(هاي انتخاب رشته پزشکی نشان داد را بعنوان انگیزه
در شهر )1390(همکارانوزادهدر مطالعه کاظمی

"مردمباارتباط"، "باالايحرفهقعیتموداشتن"رفسنجان 
هاي بعنوان انگیزه"زیادهايچالشباشغلیداشتن"و

). 1(انتخاب رشته پزشکی تعیین شدند 
در کشور انگلیس انجام داد، Crossleyاي که در مطالعه

،"مردمباارتباطوبیمارانازمراقبت"،"شغلیفرصت"
"علمبهالقهع"و"شخصیهايمهارتازاستفاده"

).14(هاي انتخاب رشته دندانپزشکی بودند انگیزه
براي ایجاد تغییرات سازنده وجود اطالعات توصیفی در 
مورد وضع موجود و اطالع در مورد نگرش دانشجویان 

این اطالعات . نسبت به رشته تحصیلی خود ضروري است
هاي مختلفی مورد طی فرایندهاي تحقیقاتی در دانشگاه

قرار گرفته است اما نظر به این که تاکنون در بررسی 
اي بر روي دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان چنین مطالعه

.دانشجویان به انجام نرسیده است
هاي انتخاب در این مطالعه بر آن شدیم تا به تعیین انگیزه

با رضایت از تحصیل دانشجویان رشته و ارتباط آن

عه بهداشت و درماناي مهم در مجموپزشکی بعنوان رشته
.بپردازیم

کارروش
جامعه . استمقطعی–یفیمطالعه توصکیمطالعه نیا

در لیدر حال تحصیپزشکانیدانشجوهیمورد مطالعه کل
ابزار . بود1394هرمزگان در سال یدانشگاه علوم پزشک

پژوهشگر ساخته بر ايپرسشنامههادادهيجمع آور
است که شامل یبر علمو منابع معتنهیشیاساس مرور پ

سؤال مربوط به 30ک،یدموگرافعواملدر مورد یسؤاالت
زانیانتخاب رشته و سؤاالت مربوط به مهايزهیانگ

پرسشنامه ییروا. بودیلیاز رشته تحصيتمندیرضا
. دیرسدییصاحب نظر به تأدیاز اساتینظر خواهلهیبوس

فرمول محاسبهقیپرسشنامه از طریو ثبات درونییایپا
کرونباخ يآلفابیضرکهشد يرگیکرونباخ اندازهيآلفا

سؤاالت بخش اول پرسشنامه شامل سن، . بدست آمد9/0
بخش . تأهل دانشجو بودندتیو وضعیلیجنس، ترم تحص

نیا. انتخاب رشته بودندهايزهیدوم سؤاالت مربوط به انگ
یلی، خ)1(اصالً(کرتیلايسؤاالت بصورت چهار درجه

بخش . شده بودندیحطرا) ) 4(ادیو ز) 3(ي، تا اندازه ا)2(کم
يتمندیسوم پرسشنامه به سؤاالت مربوط به رضا

که شامل سه سؤال بودند، در سؤال اول از افتیاختصاص 
خود يتمندیبه رضا100تا 0دانشجو خواسته شده بود از 
مورد بود که اگر زمان به نینمره بدهد، سؤال دوم در ا

کرد و دیهرشته را انتخاب خوانیدوباره اایدد آعقب برگر
رشته را به نیاایشده بود آدهیدر سؤال سوم پرس

ر،یخهاينهیاز گزکیهريبرا. دکنییمشنهادیپکانتانینزد
و 50نمرات صفر،بیسؤاالت به ترتنیممکنه و بله در ا

سه سؤال نیاينمرهنیانگیدر نظر گرفته شد و م100
. دادندلیهر دانشجو را تشکیینهايتمندیرضا
و محرمانه ماندن یاخالقيارهایمعتیبا رعاهاشنامهپرس

. دیگردآوريجمعلیپس از تکمانیاطالعات دانشجو
یو بررسلتحلیجهتهاحاصل از پرسشنامههايداده

زانیمسهیمقايبرا. دیگرد23نسخه SPSSوارد نرم افزار 
هايمختلف از آزمونهايگروهدرهازهیو انگيتمندیرضا
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و همکاریقاسموانیک؟یچرا پزشک

139541و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

نیارتباط بنییتعيو برايو مجذور کایتنیونميآمار
یهمبستگبیاز ضريتمندیو سؤاالت رضاهازهیانگ

.استفاده شدرمنیاسپ

هایافته
85ها دهی به پرسشنامهدر این مطالعه میزان پاسخ

نفر دانشجوي پزشکی که 146از. درصد بود
پسر و ) 8/56(%نفر 83میل نمودند، ها را تکپرسشنامه

این سنیمیانگین. دختر بودند) 2/43(%نفر 63
از این ) 2/6(%نفر 9. بود6/21±7/2دانشجویان

.دانشجویان متأهل و بقیه مجرد بودند

هاي هر نتایج فاکتور آنالیز و درصد پاسخ1جدول 
هاي انتخاب رشته دانشجویان گزینه را براي انگیزه

بندي ها در پنج حیطه دستهانگیزه. دهدن میپزشکی نشا
ي این ي اول انتخاب رشتهسه انگیزه. گذاري شدندو نام

، "موقعیت اجتماعی مناسب"دانشجویان به ترتیب، 
بهشخصیمنديعالقه"و "شغلدرمسئولیتداشتن"

.بود"پزشکیعلومویژهبهعلم
ي آزمون من ویتنی فقط در میزان بر اساس آماره

ویژهبهعلمبهشخصیمنديعالقه"ي اهمیت انگیزه
داري بین دانشجویان پسر و تفاوت معنی"پزشکیعلوم

بطوري که ) =005/0Pvalue(دختر وجود داشت 
.انددانشجویان دختر اهمیت این عامل را بیشتر دانسته

درصد رضایت تحصیلی دانشجویان در 1در نمودار 
براساس این نمودار . تچهار مقیاس نشان داده شده اس

.اندداشنجویان رضایت کامل یا متوسط داشته%4/77

6.8

15.8

27.4

50

0 20 40 60 80 100

پزشکی

رضایت کامل رضایت متوسط رضایت کم عدم رضایت

میزان رضایت از تحصیل دانشحویان-1نمودار

رشته و هاي انتخاب در بررسی ارتباط بین انگیزه
رضایت از تحصیل دانشجویان بوسیله ضریب 

داري در بعضی از همبستگی پیرسون، ارتباط معنی
که این موارد ) >05/0Pvalue(موارد مشاهده شد 

ارتباط بیشتر با "، "ماعی مناسبموقعیت اجت": شامل
علومویژهبهعلمبهشخصیمنديعالقه"و "مردم

. بودند"پزشکی
ها را این نتیجه به آن معناست که افرادي که این انگیزه

داري اند بطور معنیمؤثر در انتخاب رشته خود دانسته
.اندرضایت تحصیلی باالتري را داشته

ز تحصیل و موارد در بررسی ارتباط بین رضایت ا
دیگر مانند سن دانشجو، جنسیت، وضعیت تأهل و ترم 

داري مشاهده نشد تحصیلی ارتباط معنی
)05/0Pvalue>.(
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هاي انتخاب رشته و درصد پاسخ دهی به گزینههابندي انگیزهدسته-1جدول

%بندي لیکرت درجه
Mean±SD هاي انتخاب رشتهانگیزه

1 2 3 4

مسئولیتداشتنویگراندتوصیه

0.7 6.2 35.6 57.5 3.50± .646 شغلدرمسئولیتداشتن

8.2 15.8 40.4 35.6 3.03± .920 ...دوستان وفامیل،والدین،توسطتوصیه

پزشکیيحرفهبودنعلمیوارتباطیهیجانی،ویژگی

2.1 5.5 33.6 58.9 3.49± .697 پزشکیعلومویژهبهعلمبهشخصیمنديعالقه

2.7 4.8 43.2 49.3 3.39± .708 وهوشیذهنیهايبا تواناییتناسب

2.7 11 39.7 46.6 3.30± .773 مردمبابیشترارتباط

5.5 7.5 41.8 45.2 3.27± .825 حرفهدرمهیجتجربیاتوجود

8.9 17.1 37.7 36.3 3.01± .947 زیادهايچالشباشغلیداشتن

شغلیاستقاللوعوامل اجتماعی، اقتصادي

2.1 4.1 45.2 48.6 3.40± .670 درآمد کافی

0 0.7 35.6 63.7 3.63± .498 مناسباجتماعیموقعیت

3.4 5.5 41.8 49.3 3.37± .743 مناسبکاربازار

4.1 13.7 29.5 52.7 3.31± .860 رئیسنداشتنومستقلمطبداشتنامکان

خانوادگیونیرواعوامل

13.7 21.9 37 27.4 2.78± 1 خانوادهوخودبرايبیشترزماناختصاص

14.4 26 34.2 25.3 2.71± 1 کاردرفراغتاوقاتوجود

19.2 22.6 28.1 30.1 2.69± 1 شغلیاسترسبودنکم

خاصدلیلبدون

52.1 19.9 19.2 8.9 1.85± 1 دانشگاهبهورودفقط

65.1 13 17.8 4.1 1.59± .952 شانسیصرفاًوخاصیدلیلهیچبدون
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و نتیجه گیريبحث
ي انتخاب رشته هازهیانگدر این مطالعه به بررسی 

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و 
.ارتباط آنها با رضایت از تحصیل پرداختیم

ي انتخاب رشته دانشجویان پزشکی در هازهیانگارزیابی 
موقعیت اجتماعی "یببه ترتداد که این مطالعه نشان 

منديعالقه"و "شغلدرمسئولیتداشتن"، "مناسب
هاي ترین انگیزهمهم"پزشکیعلومویژهبهعلمبهشخصی

.انتخاب رشته دانشجویان پزشکی بود
اولین "موقعیت اجتماعی مناسب"ي حاضر در مطالعه

هايدر یافته. ي انتخاب رشته دانشجویان بودانگیزه
در شهر رفسنجان ) 1390(زاده و همکارانکاظمیي مطالعه

ي دانشجویان پزشکی ي انتخاب رشتهنیز اولین انگیزه
).1(موقعیت اجتماعی مناسب بود 

نیز ) 2012(ي وحیددستجردي و همکاران در مطالعه
ترین انگیزه انتخاب رشته دانشجویان موقعیت اجتماعی مهم

).13(اضر همخوانی دارد ي حپزشکی بود که با مطالعه
"ي شخصی به رشتهعالقه"ي آنها دومین انگیزه در مطالعه

ي پنجم بین ي حاضر در رتبهبود که این عامل در مطالعه
.ي دانشجویان پزشکی قرار داشتهازهیانگ

اطالق عنوان دکتر به پزشک و احترام اجتماعی که پزشک 
، باعث بعنوان یک عضو مفید و ضروري در جامعه دارد

آموزان به عامل موقعیت اجتماعی مناسب توجه باالي دانش
.استاي براي انتخاب رشته شدهبعنوان انگیزه

در کشور ) 2014(و همکارانGasiorowskiي در مطالعه
ي هازهیانگترین لهستان نوعدوستی و عالقه به علم مهم

ي حاضر تفاوت ي پزشکی بود که با مطالعهانتخاب رشته
هاي فرهنگی و تواند بعلت تفاوتاین تفاوت می). 15(د دار

.سبک زندگی متفاوت دو کشور باشد
در کشور اسکاتلند ) 2012(و همکارانClelandدر مطالعه 

ها و ارتباط با مردم ثبات شغلی، تناسب با توانایی
در هازهیانگاین . ي مهم انتخاب رشته پزشکی بودندهازهیانگ

تري داشتند و کی هرمزگان تأثیر کمبین دانشجویان پزش
بررسی میزان .)12(هاي اول نبودند جزو اولویت

ي حاضر نشان داد که رضایتمندي دانشجویان در مطالعه

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 
رضایتمندي نسبتاً باالیی نسبت به رشته تحصیلی خود 

. برخوردارند
هاي انتخاب رشته ارتباط انگیزهدر نتایج حاصل از بررسی 

با رضایت از تحصیل مشاهده گردید که عواملی مانند 
و "ارتباط بیشتر با مردم"، "موقعیت اجتماعی مناسب"
ارتباط "پزشکیعلومویژهبهعلمبهشخصیمنديعالقه"

.معنی داري با رضایت تحصیلی داشتند
به مردم امکان خدمت "ي فتاحی و همکاران عامل در مطالعه
. بیشترین ارتباط را با رضایتمندي داشته بود"و جامعه

عالقه به رشته قبل از "و "موقعیت اجتماعی مناسب"
موارد بعدي مرتبط با رضایتمندي بودند که با "انتخاب آن

).10(مطالعه حاضر همخوانی دارد 
یی مناسب در انتخاب هازهیانگبا توجه به این نتایج داشتن 

ند رضایتمندي تحصیلی دانشجویان در توارشته می
. دانشگاه را بدنبال داشته باشد

داشتن عالقه به علم به "با توجه به ارتباط قوي بین گزینه 
توان با رضایتمندي دانشجویان می"ویژه علوم پزشکی

مند اي که به آن عالقهگفت که ورود دانشجویان به رشته
حصیلی هستند، به میزان زیادي منجر به رضایت ت

این نتیجه به اهمیت بیش از پیش . شوددانشجویان می
مندي به رشته تحصیلی در میزان رضایت تحصیلی و عالقه

. کندبه تبع آن میزان بازدهی آموزشی باالتر تأکید می
همچنین دانشجویانی که ارتباط بیشتر با مردم و داشتن 

ها اهمیت داشت از موقعیت اجتماعی مناسب براي آن
در مجموع تشابه در .مندي باالتري برخوردار بودندرضایت

نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دیگر بدلیل ماهیت مشابه 
هاي علوم پزشکی در نقاط مختلف دنیا است و تفاوت رشته

میان نتایج در مطالعات مختلف در این زمینه برخواسته از 
شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت مناطق و کشورهاي 

.ستمختلف ا
با تقویت عوامل مرتبط با رضایتمندي و افزایش میزان 

توان دانشجویانی با اهمیت این عوامل در دانشجویان می
تحصیلی بیشتر و افرادي مناسب ي رضایت باالتر و انگیزه

.براي شغل آینده و خدمت رسانی به جامعه تربیت نمود
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مطالعه به محدودیت خاصی بجز میزان در انجام این
که به نظر -ویان در پاسخگویی ت کم دانشجمشارک

نیز وجود دارد،-ز مطالعات مشابهرسد در بسیاري امی
انتخاب رشته تحصیلی پزشکی تا میزان .برخورد نشد

باالیی مربوط به جایگاه اجتماعی باالي این رشته و مفید و 
دانشجویانی که .ضروري بودن این رشته براي جامعه است

ي شخصی به علم و هدف داشتن موقعیت اجتماعی عالقهبا

شان، وارد باالتر و ارتباط بیشتر با مردم در شغل آینده
رشته پزشکی شدند، از رضایتمندي باالتري نسبت به رشته 

.تحصیلی خود برخوردار بودند

اريزسپاسگ
ي پایان از کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاردر 

.رسانده اند کمال تشکر را داریم
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Original Article

Abstract
Introduction: Undoubtedly, One of the most influential decisions during the life of every person is
choosing a job. According to this, Course selection that actually is the initial port to entering to the future
profession is very important. The System of higher education in the world always have tried lead in
different fields of studying by identifying of effective choice of discipline that they will have had The
lowest loss in their study and future career .The aim of this study Determine the motivations of career

choice and Its relationship with the consent of the students in Hormozgan University of Medical Sciences.

Methods: current study is a descriptive cross-sectional study which was done in 2015. Data was collected
through a questionnaire that was Included some questions about demographic information and questions
about discipline and motivation. The questions also measured educational satisfaction. 146 students
participated in the study. Data using descriptive statistics, chi-square test, and Mann-Whitney and Pearson
correlation coefficient were analyzed.

Results: The response rate to the questionnaire was 85%.83 people of participants (56.8%) were male and
63 (43.2%) were female. “Social status", "responsibility in business" and "personal interesting had the most
influence in selecting medical students. Among the incentives, "Personal interest in science, especially
medical science," "social status" and "connecting with people “Had the highest correlation with academic
satisfaction (Pvalue =0.001).

Conclusion: Selection of Medicine is correlated to its high social status and necessary. Some of Students
that selected medicine for a personal interesting and receiving to high social status and Communicating with
people had a higher satisfaction than their field of study.

Key words: Student, Motivation, Career choice, Academic satisfaction, Medicine.
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