توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهي  ،1بهار 96

عوامل مؤثر بر انتخاب و رضایتمندی از ادامهی تحصیل در رشتهی داروسازی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
عبدالحسين شکورنيا :عضو هیأت علمی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
مسعود علی کرمی*  :عضو هیأت علمی ،گروه فارماسیوتیکس ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جندي
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

چکيده :شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رشتهي تحصیلی میتواند گام مهمی در جهت فراهم نمودن زمینهي رشد و
موفقیت دانشجویان باشد .مطالعهي حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشتهي داروسازي و رضایتمندي تحصیلی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز انجام شد .این پژوهش یک مطالعهي توصیفی مقطعی بود که در نیمسال
دوم تحصیلی  1392روي کلیهي دانشجویان دانشکدهي داروسازي( 247نفر) انجامگرفت .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي
بود که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرارگرفت .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون ، t
 ANOVAو همبستگی اسپیرمن تحلیل شد .نتایج مطالعه نشانداد مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب رشتهي داروسازي "
میزان درآمد و آیندهي مناسب شغلی" و "توانایی علمی و استعداد فردي" به ترتیب با میانگین  4/19و  4/08؛ و کم
اهمیتترین عوامل " تشویق دوستان و آشنایان" و "موقعیت اجتماعی" به ترتیب با میانگین  3/33و  3/73بودند .دانشجویان
با میانگین  4/06در پاسخ به این سؤال که "در صورت شرکت مجدد در کنکور ،دوباره این رشته را انتخاب میکنید"
عالقهمندي و رضایت خود را از تحصیل در رشتهي داروسازي اعالم نموده بودند .نتایج مطالعه حاکی از آن بود که عوامل
اقتصادي و بازار کار بیشترین تأثیر را بر انتخاب رشتهي داروسازي در دانشجویان مورد بررسی داشت .این نوع گرایش به
رشتهي داروسازي میتواند تأثیرات منفی بر آیندهي شغلی فارغ التحصیالن داشته باشد.
واژگان کليدي :انتخاب رشته داروسازي ،دانشجویان داروسازي ،رضایتمندي تحصیلی ،امنیت شغلی ،اهواز.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه فارماسیوتیکس ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جندي
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
()Email: mmkarami@yahoo.com
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مقدمه
انگیزه به عنوان مجموعه عواملی تعریف میشود که
انسان را به فعالیت و حرکت وا میدارد و به سوي یک
هدف مشخص رهنمون میسازد .انسانها در انجام کارهاي
خود از جمله تحصیل و یادگیري انگیزههاي متفاوتی دارند
و در همین راستا افراد با انگیزههاي گوناگونی که متاثر از
عواملی چون مقبولیت اجتماعی ،عالیق فردي ،نیازهاي
رشد و فیزیولوژیک میباشد ،رشتهي تحصیلی خود را
انتخابکرده و وارد دانشگاه میشوند (علیزاده و همکاران،
 ،2013پیروي و همکاران  .) 2012آنﭽه در طی تحصیل
در دانشگاه میتواند ارزیابی فرد از رشته تحصیلی را شکل
دهد و در پی آن رضایت تحصیلی وي را تحت تأثیر قرار
دهد ،عواملی است که از آﻏاز و پیش از ورود به دانشگاه،
انتخاب رشتهي دانشجو را جهت دادهاست .در خصوص
عوامل مؤثر بر انتخاب رشتهي دانشگاهی تاکنون تحقیقات
متعددي در داخل و خارج کشور انجام شدهاست که هر
کدام یک یا چند عامل را به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب
رشتهي افراد مشخص کردهاند .البته شرایط اجتماعی و
اقتصادي هر جامعه میتواند وزن متفاوتی به عوامل
مختلف بدهد و سهم انتخاب و عالقه فرد را در انتخاب
رشته کم و یا زیاد کند (ربانی و همکاران  .)2011بررسی
نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که آینده شغلی،
ترجیحات خانوادگی ،زمینههاي اقتصادي-اجتماعی و
عالیق شخصی فرد داوطلب مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
انتخاب رشته به شمار میرود ( معمار پور و همکاران
 ،2013کشیشیان و همکاران  .)2010مسألهي مهمی که
در انتخاب رشته دانشجویان اهمیت داشته و باید در
آموزش عالی مدنﻈر قرارگیرد رضایت تحصیلی دانشجویان
میباشد .رضایت دانشجویان میتواند شاخص خوبی براي
بررسی میزان پذیرش آنان از محیط آموزشی و شرایط
موجود بوده و باورهاي آنان را در خصوص رشتهي
تحصیلی و امکانات آموزشی دانشگاه بسنجد (چو و
همکاران  .)2005تأمین رضایتمندي دانشجویان از عوامل
رشد و ارتقاي مراکز آموزشی است .بررسی میزان رضایت
از تحصیل میتواند پایهاي براي راهنمایی دانشجویان و
شاخصی براي بهبود عملکردها بوده و میزان موفقیت
دانشگاه را نشاندهد .با توجه به اینکه دانشجویان از ارکان
اصلی دانشگاه میباشند توجه به دیدگاهها و انتﻈارات آنان
میتواند به عنوان یک ابزار قابل قبول در جهت ارزیابی
کیفیت مراکز آموزشی در نﻈرگرفته شود (دهقانی و
همکاران .)2014

عوامل متعددي در رضایتمندي تحصیلی تأثیرگذارند که
برخی فردي و برخی دیگر محیطی هستند .برخی از
پژوهشگران نشان دادهاند فرهنگ و جو مؤسسهي آموزشی
از عوامل محیطی است که میتواند روي رضایت از تحصیل
اثر بگذارد ( انصاري  .)2006عالوه بر این ،کل برنامهي
آموزشی ،تیم آموزشدهنده ،سیستم مدیریت دانشگاه،
محتواي دوره ،روشهاي تدریس و شیوههاي ارزیابی از
جمله عواملی هستند که رضایت دانشجویان را تحت
الشعاع قرار میدهند (عبدي و همکاران  .)2009همﭽنین
در این ارتباط به ویژگیهاي فردي نﻈیر اهداف و انتﻈارات
دانشجو ،پایه و مقطع تحصیلی و به ویژه رشته تحصیلی
که میتواند در ایجاد رضایتمندي تحصیلی دانشجو نقش
مهمی داشتهباشد ،باید اشاره کرد (انصاري .)2004
علیرﻏم اهمیت رضایت از تحصیل در دانشجویان،
مطالعات محدودي در ایران در رابطه با رضایت تحصیلی
دانشجویان علوم پزشکی انجامگرفته است؛ از جمله در
مطالعهي تاج کی و همکاران به نقش عواملی چون داشتن
فرصتهاي شغلی و کسب موقعیت اجتماعی در انتخاب
رشتهي داروسازي اشاره شده است (تاج کی و همکاران
 .)2009نتایج تحقیقات دیگري که در این زمینه انجام
گرفتهاست ،نشاندهندهي نگرش نسبتاً خوب دانشجویان
داروسازي به رشته تحصیلی خود بودهاست که عواملی
چون منزلت اجتماعی مناسب و انگیزههاي معنوي بر آن
مؤثر بوده است (مصطفوي و همکاران  .)2012بررسی
دیگري در این ارتباط از نقش عواملی همﭽون امکانات
مناسب آزمایشگاهی ،روش تدریس ،نحوهي برخورد و
بنیهي علمی اساتید در افزایش انگیزه و رضایتمندي
تحصیلی دانشجویان خبر دادهاست (صفري و همکاران
 .) 2006با توجه به اینکه فقدان رضایتمندي تحصیلی با
تأثیر بر میزان عالقهمندي و انگیزهي دانشجویان باعث
افت عملکرد تحصیلی شده و در نهایت عدم موفقیت
دانشجویان را در پی خواهدداشت و از آنجایی که تاکنون
مطالعات زیادي در رابطه با انگیزهي انتخاب رشته
دانشجویان داروسازي و میزان رضایتمندي آنان از ادامهي
تحصیل در این رشته انجام نشدهاست ،شناسایی عوامل
موثر بر آن میتواند گام مهمی در جهت فراهم نمودن
زمینهي رشد و موفقیت دانشجویان باشد .بنابراین
مطالعهي حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب
رشتهي داروسازي و رضایتمندي تحصیلی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز انجام شد.
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کرمی و همکاران

روش کار
در یک مطالعهي توصیفی -مقطعی نﻈرات
دانشجویان داروسازي دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز نسبت به عوامل مؤثر در انتخابرشته مورد بررسی
قرار گرفت .جامعهي آماري پژوهش ،کلیهي دانشجویان
داروسازي شاﻏل به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی
1392-93بودند .مشارکت دانشجویان در مطالعه از نوع
سرشماري بود به همین دلیل کلیهي دانشجویان محیط
پژوهش که تمایل به شرکت در این پژوهش را داشتند
وارد مطالعه شدند و لذا نمونهگیري صورت نگرفته است.
براي مراعات نکات اخالقی پرسشنامهها بدون نام بود و
دانشجویان در تکمیل یا عدم تکمیل پرسشنامه مختار
بودند .بدین ترتیب پرسشنامهها توسط پژوهشگران به
صورت حضوري در اختیار کلیهي دانشجویان ( 247نفر)
قرارگرفت و پس از تکمیل جمع آوري گردید .ابزار
جمعآوري اطالعات پرسشنامهاي محقق ساخته با 18
سؤال بود .این پرسشنامه مشتمل بر دو بخش بود ،که
بخش اول سؤاالت دموگرافیک (جنس ،سن ،معدل
تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه ،شهر محل سکونت و
میزان تحصیالت والدین دانشجویان) و بخش دوم شامل
 18سؤال در مورد تأثیر عوامل مختلف در انتخاب
رشتهي داروسازي و میزان رضایتمندي از ادامهي
تحصیل در این رشته بود .مقیاس پرسشنامه به صورت
پنج درجه اي لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد با
اختصاص نمره  1تا ( 5نمره  1کم اهمیتترین و نمره 5
با اهمیتترین) بود .سؤاالت پرسشنامه براساس
مطالعات قبلی تهیه و پایایی پرسشنامهها با استفاده از
ضریب آلفاي کرونباخ  0/72تعیین گردید و روایی آن
توسط اساتید و دانشجویان داروسازي تأیید شد .تجزیه
و تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSو روشهاي آمار
توصیفی و آزمون  tمستقل ANOVA ،و همبستگی
اسپیرمن انجام شد .مقادیر کمتر از  0/05براي  pبه
عنوان ارتباط معنادار و مقادیر بزرگتر از آن به عنوان
ارتباط ﻏیر معنادار در نﻈر گرفته شد.

یافتهها
از مجموع  247پرسشنامه توزیع شده ،تعداد 208
عدد بطور کامل توسط دانشجویان پاسخدادهشده و
جمعآوري شد (میزان پاسخدهی .)%84/2
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از این تعداد 82 ،نفر ( 39/42درصد) پسر و  119نفر
( 57/22درصد) دختر با میانگین سنی 21/6 ±2/2بودند
و تعداد  7نفر ( 3/36درصد) نیز جنسیت خود را اعالم
نکرده بودند 56 .نفر ( 26/92درصد) بومی استان
خوزستان 141 ،نفر ( 67/79درصد) ﻏیر بومی و  11نفر
( 5/29درصد) اهلیت خود را ذکر نکردند .میانگین
معدل تحصیلی دانشجویان  15/76 ±1/79بود .پدران
 121نفر ( 62درصد) از دانشجویان و مادران  134نفر
( 36/7درصد) از دانشجویان تحصیالت باالتر از دیپلم
داشتند .بر اساس میانگین نمرات ،مهمترین عوامل مؤثر
در انتخاب رشتهي داروسازي به ترتیب میزان درآمد و
آیندهي مناسب شغلی و توانایی علمی و استعداد فردي؛
و کم اهمیتترین عوامل،تشویق دوستان و آشنایان و
موقعیت اجتماعی بودند (نمودار شماره .)1
3.98

4.08

4.19

3.78 3.76 3.73
3.33

4.5
4
3.5
3
2.5

نمودار شماره -1میانگین نظرات دانشجویان داروسازی
در ارتباط با عوامل موثر در انتخاب رشته

دانشجویان با میانگین باالي  4/06در پاسخ به این سوال
"در صورت شرکت مجدد در کنکور دوباره این رشته را
انتخاب میکنید " جواب مثبت دادند و با میانگین
 3/57اظهار داشتند که این رشته را به دیگران توصیه
میکنند .دانشجویان همﭽنین با میانگین پایین به این
سؤال که "آیا به تغییر رشته خود تمایل دارید" پاسخ
منفی دادند .میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه و
موقعیت علمی آن در حد متوسط(به ترتیب با میانگین
 3/01و  ) 3/07بودهاست و دانشجویان با میانگین 4/22
اعالم نمودهاند که اگر امکان داشت دانشگاه دیگري را
براي تحصیل برمیگزیدند (جدول .)1
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جدول شماره  - 1درصد فراوانی و میانگین نظرات دانشجویان در ارتباط با عوامل مؤثر در انتخاب رشته و رضایتمندی از رشته
عوامل زیر تا چه اندازه در انتخاب این رشته تأثیر داشته است:

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

خیلی
کم

میانگین

38/9

45/2

12/5

2/9

0/5

4/19

22/8

40/8

26/2

6/8

3/4

3/73

تشویق خانواده

28/8

36/5

24

4/ 8

5/8

3/78

تشویق دوستان و آشنایان

13/9

34/1

32/7

9/6

9/6

3/33

شناخت و تصمیم شما

28/0

45/9

22/2

3/9

0 /0

3/98

توانایی علمی و استعداد شما

27/8

54/6

15/6

2/ 0

0/.

4/08

توجه به نیازهای جامعه و خدمت به همنوعان

26/0

38/0

26/0

6 /7

3/4

3/76

در صورت شرکت مجدد در کنکور دوباره این رشته را انتخاب

39/4

39/4

13/5

2/9

4/ 8

4/06

بعد از ورود به دانشگاه عالقمندی شما به این رشته افزایش

26/7

28/6

26/2

7/3

11/2

3/52

آیا تحصیل در این رشته را به دیگران توصیه می کنید.

22/2

35/3

27/1

7/7

7/7

3/57

میزان درآمد و آینده مناسب شغلی
موقعیت اجتماعی

می کنید.
یافته است.

آیا به تغییر رشته خود تمایل دارید.

4/ 4

12/3

20/6

14/2

48/5

2/10

از پذیرفته شدن و تحصیل در این دانشگاه راضی هستید.

11/7

30/1

32/0

12/1

14/1

3/13

آیا تحصیل در این دانشگاه نیازهایتان را تامین می کند.

7/2

22/2

33/8

16/4

20/3

2/80

موقعیت علمی این دانشگاه خوب است.

6/8

29/6

34/5

16/0

13/1

3/01

از کادر آموزشی این دانشگاه راضی هستید.

5/9

30/2

38/0

17/1

8/8

3/07

آیا خانواده و دوستان در انتخاب این دانشگاه دخالت داشته

17/3

37/0

23/1

12/0

10/6

3/38

اگر امکان داشت دانشگاه دیگری را برای تحصیل انتخاب می

56/7

24/0

9/1

4/3

5/8

4/22

رتبه شما در کنکور در حد پذیرفته شدن در این دانشگاه بود.

41/5

38/0

12/7

2/9

4/9

4/08

اند.
کردید.

در بررسی میانگین ابعاد مورد بررسی در دو مورد
اختالف معنادار بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده
شد .میانگین نمرات دانشجویان دختر دربارهي رضایت از
کادر آموزشی دانشگاه بطور معناداري باالتر بود (3/20
در مقابل  .)p=0/046 ،2/90میانگین نمرات دانشجویان
دختر درباره تأثیرپذیري در انتخاب رشته از خانواده و
دوستان نیز بطور معناداري باالتر بود ( 3/57در مقابل
 .)p=0/006 ،3/10بررسی میانگین نمرات دانشجویان
بومی و ﻏیر بومی نشانداد که تنها در یک مورد بین این
دو گروه از دانشجویان تفاوت معناداري وجود دارد و
دانشجویان ﻏیر بومی با میانگین باالتر تمایل داشتند
دانشگاه دیگري را براي تحصیل انتخاب کنند ( 4/38در
مقابل  .)p=0/001 ،3/79جهت مقایسهي نﻈرات
دانشجویان با توجه به متغیر عملکرد تحصیلی؛ مطابق با
میانگین معدل تحصیلی کل دانشجویان ،دانشجویان به
دو گروه دستهبندي شدند.

دانشجویانی که معدل تحصیلی باالتر از میانگین داشتند
به عنوان دانشجویان با عملکرد تحصیلی باال و
دانشجویانی که میانگین پایینتر داشتند به عنوان
دانشجویان با عملکرد تحصیلی پایین در نﻈر گرفته
شدند .مقایسهي نﻈرات دانشجویان با عملکرد تحصیلی
باال و پایین نشان داد که میزان رضایتمندي دانشجویان
با عملکرد تحصیلی باال از دانشگاه محل تحصیل بطور
معناداري باالتر بود ( .) p<0/05در جدول شماره 2
میانگین نﻈرات دانشجویان در ارتباط با عوامل مؤثر در
انتخاب رشتهي داروسازي و رضایتمندي آنها از
تحصیل در آن رشته به تفکیک سال ورود به دانشگاه
نشان داده شده است .بر اساس این نتایج بجز در مورد
سؤاالت  9و  11که مقدار  pمعنادار نیست ،در تمام
موارد دیگر بین نﻈرات دانشجویان سالهاي مختلف
تفاوت معنادار آماري وجود دارد.
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جدول شماره  - 2مقایسه میانگین نظرات دانشجویان در ارتباط با میزان رضایتمندی از رشته داروسازی به
تفکیک سال
عناوین

سال6

p

0/001

سال 1

سال2

سال3

سال4

سال5

رشته را انتخاب می کنید.

4/75

4/05

4/38

3/63

3/69

3/97

 .2عالقمندی شما به این رشته افزایش یافته

4/20

3/85

3/82

3/05

2/64

3/29

0/001

 .3آیا تحصیل در این رشته را به دیگران توصیه

4/46

3/70

3/50

3/08

3/31

3/29

0/001

 .1در صورت شرکت مجدد در کنکور دوباره این

است.
می کنید.
 .4آیا به تغییر رشته خود تمایل دارید.

1/80

1/69

1/88

2/50

2/69

2/18

0/004

 .5از پذیرفته شدن و تحصیل در این دانشگاه

4/17

3/37

2/88

3/05

2/50

2/59

0/001

راضی هستید.
3/91

3/12

2/65

2/53

2/23

2/18

0/001

 .6آیا تحصیل در این دانشگاه نیازهایتان را

 .7موقعیت علمی این دانشگاه خوب است.

4/14

3/39

2/76

2/57

2/46

2/52

0/001

 .8از کادر آموزشی این دانشگاه راضی هستید.

4/06

3/28

2/64

2/81

2/54

2/94

0/001

 .9آیا خانواده و دوستان در انتخاب این

3/83

3/41

3/12

3/42

3/04

3/38

0/127

 .10اگر امکان داشت دانشگاه دیگری را برای

3/54

4/10

4/50

4/42

4/42

4/38

0/003

تأمین می کند.

دانشگاه دخالت داشته اند.
تحصیل انتخاب می کردید.
 .11رتبه شما در کنکور در حد پذیرفته شدن در

4/50

4/02

4/09

4/03

3/62

4/18

0/054

این دانشگاه بود.

ضریب همبستگی اسپیرمن بین پاسخ به هریک از
سؤاالت مربوط به حیطهي رضایتمندي و میزان عالقه
فعلی به رشتهي داروسازي محاسبه شد .بین انتخاب
رشتهي داروسازي در صورت شرکت مجدد در کنکور و
توصیهي رشتهي داروسازي به دیگران و تمایل به تغییر
رشته ،رابطهي منفی معناداري به دست آمد (به ترتیب
 r=-0/64 p= 0/001و .)r=-0/45 p= 0/001

بحث
تأمین سالمت فردي و اجتماعی در هر جامعهاي
مستلزم تربیت نیروي انسانی کارآمد و متعهد است .یکی
از راههاي سهلالوصول جهت نیل به این مهم توجه به
انگیزهها و عالقه دانشجویان نسبت به رشتهي تحصیلی
و تقویت انگیزههاي مثبت آنان در این زمینه است .در
صورتی که معیارهاي شروع به تحصیل دانشجو نادرست
باشد موفقیت تحصیلی و حرفهاي دانشجو در آینده
تحت تأثیر فرار خواهد گرفت (فتاحی و همکاران.)2004

بر اساس نتایج این پژوهش ،میزان درآمد و آیندهي
مناسب شغلی مهمترین عامل در انتخاب رشتهي
داروسازي بود .کسب درآمد باال و داشتن شغل مناسب
در بیشتر مطالعات از مهمترین عوامل انگیزشی
دانشجویان در انتخاب رشته گزارش گردیده است
(نعمت اللهی و همکاران  ،2014دستجردي و همکاران
 ،2012آگوایر و همکاران  .)2009دانشجویان
شرکتکننده در مطالعهاي در زنجان داشتن فرصت
شغلی زیاد براي داروسازي را مهمترین دلیل انتخاب
رشته دانستهاند (تاج کی و همکاران  )،2009که با
یافتههاي مطالعهي حاضر همخوانی دارد .یافتههاي
مطالعه بوکسی و همکاران نیز نشانداد که امنیت شغلی
و اقتصادي اولویت باالیی در انتخاب رشته داروسازي
داشته است (بوکسی و همکاران  .)1995ربانی با ارزیابی
انتخاب رشته دانشجویان اصفهان بیان داشته که امکان
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اشتغال و درآمد مکفی بیشترین سهم را در نوع ارزیابی
فرد از رشته تحصیلی به خود اختصاص داده است ،وي
نتیجه گرفته است آنﭽه براي دانشجویان دﻏدﻏه ایجاد
کرده مالحﻈات اقتصادي است و نه مالحﻈات اجتماعی
و خانوادگی (ربانی و همکاران  .)2011بنابراین بازار کار
و شرایط مناسب اقتصادي از انگیزههاي قوي براي
انتخاب رشته دانشجویان میباشد .توانایی علمی،
شناخت و تصمیم فردي پس از میزان درآمد و شغل نیز
از نﻈر دانشجویان از عوامل مهم در انتخاب رشته
داروسازي بودند .در مطالعهي انجام شده در دانشگاه
اصفهان نیز شناخت و تصمیم خود فرد به عنوان یک
شاخص تعیینکننده در انتخاب رشته معرفی شدهاست
(ربانی و همکاران  )2011که با یافتههاي این مطالعه
همخوانی دارد .تشویق خانواده در انتخاب رشته
داروسازي اولویت بعدي بوده است .یافتههاي مطالعهي
انجامشده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز نشان داده
است که از نﻈر دانشجویان داروسازي توصیهي خانواده و
دوستان اهمیت کمتري در انتخاب رشتهي داروسازي
داشته است و دانشجویان اعالم نمودهاند که با داشتن
آگاهی و انگیزههاي فردي نسبت به انتخاب رشته اقدام
نمودهاند (تاجکی و همکاران  .)2009کمترین عوامل
تأثیرگذار در انتخاب رشتهي داروسازي از دیدگاه
دانشجویان در مطالعهي حاضر به ترتیب نیاز جامعه،
موقعیت اجتماعی و تشویق دوستان بود .نتایج مطالعهي
مصطفوي و همکاران در اصفهان نشان داد که عواملی
چون موقعیت اجتماعی و نیاز جامعه در انتخاب رشتهي
دانشجویان داروسازي از اولویت باالتري برخوردار
بوده است (مصطفوي و همکاران  .)2013شرایط
فرهنگی و اجتماعی متفاوت دانشجویان میتواند از علل
این ناهمخوانی بوده باشد .پاسخ مثبت دانشجویان با
میانگین باال به سؤاالتی نﻈیر"انتخاب رشتهي داروسازي
در صورت شرکت مجدد در کنکور" و "توصیه تحصیل
در رشته داروسازي به دیگران" از یک سو و پاسخ
منفی دانشجویان با میانگین پایین به این سؤال که "آیا
به تغییر رشتهي خود تمایل دارید" ،نشاندهنده
عالقهمندي دانشجویان به رشته داروسازي و رضایت
آنان از تحصیل در این میباشد .همﭽنین همبستگی
منفی معنادار بین انتخاب مجدد رشتهي داروسازي و
توصیه این رشته به دیگران با تمایل به تغییر رشته نیز
دلیل دیگري بر رضایتمندي دانشجویان از تحصیل در
رشته داروسازي میباشد .این یافته با نتایج مطالعهي
فتاحی و همکاران در کرمان که نشان دادند دانشجویان

داروسازي نسبت به رشتهي تحصیلی خود رضایت دارند،
همخوانی دارد (فتاحی و همکاران  .)2004نتایج یک
تحقیق در زنجان نیز نشانداد که دانشجویان با علم و
آگاهی این رشته را انتخاب نمودهاند و به این رشته
عالقهمند میباشند (تاج کی و همکاران .)2009
حیطههاي کاري متنوع و زمینههاي گوناگون براي
داروسازان از قبیل کار در داروخانه و ارتباط با صنعت و
همﭽنین تحقیق در علوم دارویی که از اولویت باالیی
براي دانشجویان برخوردار بوده ،باعث جذابیت این رشته
و عالقهمندي آنان میشود .یافتههاي دیگر این مطالعه
نشانداد که دانشجویان از پذیرفته شدن و تحصیل در
این دانشگاه رضایت نسبی دارند و از موقعیت علمی و
کادر آموزشی دانشگاه در حد متوسط رضایتداشته و
اعالم میدارند که اگر امکان داشت دانشگاه دیگري را
براي تحصیل انتخاب میکردند .مسؤولین و
دستاندکاران آموزش دانشگاه الزم است با شناسایی
علل و عوامل نارضایتی دانشجویان و رفع کاستیها
شرایط مناسب را براي رضایتمندي دانشجویان فراهم
نمایند .همﭽنین از نتایج قابل توجه مطالعهي حاضر
این بود که با افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه
بتدریج نﻈرات آنان منفیتر شده و از میزان
رضایتمندي آنان کاسته میشد .مقایسهي نﻈرات
دانشجویان سالهاي مختلف نشانداد که نﻈرات
دانشجویان با مدت حضور در دانشگاه تغییر میکند .به
نحوي که دیدگاه دانشجویان سال پایین که بطور عمده
مثبت است بتدریج با افزایش مدت حضور در دانشگاه در
سالهاي باال منفی میشود .احتماال دانشجویان سال
پایین که هنوز دروس تخصصی داروسازي را نخواندهاند
تصور بهتري نسبت به رشتهي داروسازي دارند .شاید
هم عواملی همﭽون تجربهي کاري ،اشباع بازار کار
داروسازان و مشکالت تأسیس داروخانه در تغییر دیدگاه
آنان نقش داشته باشد .عدم رضایت دانشجویان سال باال
همﭽنین در ارتباط با رضایت از امکانات و کادر آموزشی
دانشگاه به مراتب از دانشجویان سال پایین بیشتر
میباشد .توصیه میشود جهت بررسی علل و عوامل
نارضایتی دانشجویان سال باال در ارتباط با رشتهي
داروسازي و دانشگاه و امکانات و کادر آموزشی مطالعات
انجام شود .از محدودیتهاي مطالعه اینکه در یک
محدودهي جغرافیایی خاص و در یک دانشگاه انجام
شدهاست و لذا نمیتوان نتایج را به دانشجویان
داروسازي در کل کشور تعمیم داد .پیشنهاد میشود
براي روشن تر شدن ابعاد مساله مطالعات مشابهی در
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.دیگر مراکز دانشگاهی انجام شود

نتيجه گيري
در مجموع نتایج پژوهش نشانداد که دانشجویان
به رشتهي داروسازي عالقهمند بوده و از تحصیل در این
 دانشجویان مورد مطالعه میزان.رشته رضایتدارند
درآمد و آینده مناسب شغلی را به عنوان مهمترین عامل
 شناخت و،مؤثر و فاکتورهایی نﻈیر توانایی علمی
 نیاز جامعه و موقعیت، تشویق خانواده،تصمیم فردي
اجتماعی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بعدي در انتخاب
.رشته داروسازي گزارش نمودند
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Factors Influencing on the choice and Satisfaction of Continuing Education
among Pharmacy Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical
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Abstract: Identification of factors affecting the selection Pharmacy field can provide an
important step in development and success of students. The present study aimed to determine
what factors affect attitude of Pharmacy students at Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences and their academic satisfaction. This cross-sectional study was planned to undertake a
research on all students in pharmacy school at first semester in 1392, a total 247 students). First
data were collected using a validity-and-reliability-approved questionnaire and then analyzed
using descriptive and inferential statistical tests such as independent t test, ANOVA and Pearson
correlation coefficient. Based on the mean scores obtained, factors such as “the rate of income
and job security” and “Individual talent and ability” were considered as the main reasons for
applying in pharmacy field, 4.19 and 4.08 respectively; and “urging by friends and relatives”
and “social situation” were the least important factors by means of 3.33 and 3.73, respectively.
Students with an average of 4.06 answered with a positive attitude to the question "Would you
select the field of pharmacy if you take the exam again?" related to their interest and satisfaction.
The results of the study suggest that the “business and economic conditions” can be the most
affecting factors on the choice of academic field from Pharmacy students’ viewpoints, by
contrast, such tendency in Pharmacy students could have negative consequences for graduates in
future.

Keywords : Application Pharmacy, Pharmacy Students, Educational Satisfaction, Job Security,
Ahvaz.

*Corresponding author: Faculty Member, Department of Pharmaceutics, Pharmacy
Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Email: mmkarami@yahoo.com

1396  بهار،1  شمارهي، سال هشتم،پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامهي علمی

