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 دگاهيخود و عوامل مؤثر بر آن: د يليبه رشته تحص انيعالقه دانشجو
  كاشان يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

  
  پور يانصار ي، محمد مهديحامد موجود ،رزادهيزهرا قد ،يآباد نيمت يمحمد جواد عرب ،*يحاج باقر بيمحسن اد

  
 

  چكيده
 ييكارا شيو افزا پذيري تيمسؤولحس  شيخود، باعث افزا يليحصبه رشته ت يعلوم پزشك يها رشته انيعالقه دانشجومقدمه: 

خود و  يليبه رشته تحص انيعالقه دانشجو زانيم يمطالعه با هدف بررس ني. اگردد يبهبود خدمات نظام سالمت م زيآنها و ن يليتحص
  كاشان انجام شد. يبر آن در دانشگاه علوم پزشك مؤثرعوامل 
وارد اي  هيسهمگيري  با روش نمونه ،كاشان يمختلف علوم پزشك يها دانشجو از رشته 540 ،يمقطع يفيمطالعه توص نيدر اها:  روش

و آزمون  انسيوار زي، آنالtآزمون  ،يفيبا استفاده از آمار توص ها بود. داده ساخته محققپرسشنامه  ها داده آوري جمعمطالعه شدند. ابزار 
   شد. ليو تحل هيتجز رسونيپ يهمبستگ
خود را با  يلياظهار داشتند كه رشته تحص اني) بود. اكثر دانشجونمره صد (از 69/75به رشته خود  انيعالقه دانشجو نيانگيمنتايج: 

. )=r= 25/0p ,1/0( مشاهده شد يمعكوس و معنادار ف،يضعنسبتاً  يعالقه همبستگ زانيسن و م ني%). ب5/76(اند  انتخاب كرده يآگاه
به رشته  انيبر عالقه دانشجو »رشته در جامعه گاهيجا«و » جامعه يبودن برا ديمف«عامل  نيتر بيشه، بر عالق مؤثرعوامل  نيدر ب

  .نقش را داشتندترين  فيپرورش ضع و آموزش رانيكه دب ياثر داشت، درحال شان تحصيلي
بودن، در  ديو احساس مف ياجتماع گاهيجا تأثيربود. با توجه به  تر نسبتاً كمبا سن باالتر،  انينمرات عالقه، در دانشجوگيري:  نتيجه

شود.  تيتقو انيجامعه در دانشجو يبودن برا ديتا احساس مف ديكوش انيدانشجو ليدر طول تحص ديو حفظ عالقه به حرفه، با جاديا
  شود. نييتع بازار كار تيبا توجه به ظرف نشجودا رشيپذ تيالزم است ظرف ن،يهمچن

  
  يليرشته تحص ،يعلوم پزشك اني، دانشجوعالقه به رشتههاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

 يها تيفعالترين  ياز اساس يريادگيو  ليامروزه تحص
رود، و بقا و دوام  مي به شمار يدر جوامع مترق يزندگ
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  17/5/95، تاريخ پذيرش: 30/3/95، تاريخ اصالحيه: 26/2/95مقاله:  تاريخ دريافت

آن در  يريهر جامعه منوط به كسب اطالعات و به كارگ
حال، عالقه و رغبت به آموزش از  نيدر ع است. يزندگ
 تيو كسب موفق يريادگي اتيلوازم و مقتضترين  ييابتدا

هركار، از  يالزم را برا زشيو انگ محرك يروياست و ن
رابطه  ن،ي). همچن1(كند ميفراهم  يريادگي يجمله برا

 مؤثربا عملكرد  تيبه موفق ازيعالقه و ن نيب يميمستق
). عالقه را بصورت 2(وجود دارد ليافراد در كار و تحص

در  يگريبر د يزيبالفعل كه موجب رجحان چاي  زهيانگ
  ). 3(اند كرده فيتعر ،شود ميگيري  ميتصم نيح
انسان، انتخاب  يدر زندگ ها ميتصمترين  ياز اساس يكي
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آماده ورود  ،يليشغل است و افراد با انتخاب رشته تحص
جهت ورود به  ديرقابت شد ،ي. از طرفشوند ميبه حرفه 

باعث شده است كه افراد از  ،يعال التيدانشگاه و تحص
مختلف و گاه  يها زهيطبقات گوناگون جامعه و با انگ

و عالقه نسبت به رشته  يآگاه ،يكافبدون شناخت 
امر باعث  نيمختلف شوند. ا يها وارد رشته ،يانتخاب

الزم را  جهيافراد شده و نت نيو اتالف وقت ا نهيصرف هز
). عالوه برآن، عدم عالقه، موجب 4(آورد نمي ه بارب

و  يدار شدن اعتماد به نفس فرد شده و افسردگ خدشه
  ). 5(خواهد داشت يرا در پ ينامناسب يرفتار يامدهايپ

با  يارتباط تنگاتنگ يمختلف علوم پزشك يها رشته
مردم جامعه دارند و الزم است تا  يمنيسالمت و ا

خود را  يليبا عالقه رشته تحص ها رشته نيا انيدانشجو
از  انيدانشجو نيا يانتخاب كرده باشند. عدم آگاه

 ،يليآنها به رشته تحص يعالقگ يو باي  حرفه يها نقش
و انتظارات افراد و شغل  ازهاين نيموجب عدم تطابق ب

و  يام آموزشظشود و عواقب سوء آن ن مي آنها ندهيآ
كه شناخت  يلثر خواهد كرد. در حاأسالمت را مت ستميس

 پذيري تيمسؤولحس  ،يليو عالقه به رشته تحص ها رشته
به نوبه خود، باعث  زين نيرا به همراه خواهد داشت و ا

). 6(گردد مي افراد در ارائه خدمات سالمت ييراكا شيافزا
 زانيدر مورد م يمطالعات اندك رانيدر ا ن،يبا وجود ا

ته خود به رش يعلوم پزشك يها رشته انيعالقه دانشجو
عالقه  زانيدر مورد م يمطالعات يانجام شده ول

در  يو روانشناس يمانند كتابدار ييها رشته انيدانشجو
در مطالعه خود  يگدليب نمونهدسترس است. به عنوان 

% از دانشجويان كتابداري و 78/34گزارش داده كه 
% از دانشجويان روانشناسي رشتة تحصيلي خود 07/62

عالقه  زيپور ن ي). افشار7(اند نموده را با عالقه انتخاب
 هيعلوم پا يها را به رشته يرستانيان دبآموز دانش
). 8(ت% گزارش كرده اس50و آن را است كرده  يبررس

 زين رانيا يپرستار انيمطالعه كوچك بر دانشجو كي
رشته خود  انيدانشجو ني% از ا40گزارش داده كه الاقل 

مطالعه  ني). همچن9(دان عالقه انتخاب نكرده يرا از رو
گزارش داده كه  رانيا يپرستار انيدر دانشجو يگريد

 يها ويژگيالزم با  يتي% از آنها فاقد تناسب شخص44
% از آنها در هنگام انتخاب 77حرفه بوده و  نيا ياالزم بر

و  ي). ارفع10(اند از آن نداشته يرشته شناخت مناسب
ر تهران د ييماما انيدانشجو يبا بررس زيهمكاران ن

افراد رشته  ني% ا80از  شيكه باند  گزارش داده
سوم انها  كيو  اندرا با عالقه انتخاب نكرده شان تحصيلي
  ).1(اند به رشته خود داشته يعالقه كم

 شهير يو شغل در عوامل مختلف يليبه رشته تحص عالقه
عوامل  نيا يمطالعات موجود به بررس تر بيشدارد و 
 چيالر اند. را گزارش كرده يمتفاوت جيو نتا اندپرداخته

)Ulrichييماما انيدانشجو ي) در مطالعه خود بر رو، 
مخصوصاً  انياطراف قيرشته و شغل، تشو نيعالقه به ا

 يزشيرا از عوامل انگ مانيزا تجربهداشتن  يماماها و حت
). 11(برشمرده است ييآنان در انتخاب رشته ماما

 يپرستار انيدانشجو) با مطالعه بر Zysberg( سبرگيز
 يبرا يمتفاوت يها زهيگزارش داده كه زنان و مردان انگ

زنان  تر بيشكه اي  به گونهدارند،  يانتخاب رشته پرستار
 يخود با رشته پرستار يفرد تيتطابق شخص به خاطر

مانند  يليبه دالعمدتاً آن را انتخاب نموده بودند اما مردان 
استخدام، درآمد  امكان ،يمال يازهايبرآورده شدن ن

 دهيرا برگز يرشته پرستار ،يشغل تيو امن تر بيش
انتخاب  زهيانگ يو همكاران، با بررس ي). ارفع12(بودند

سمنان  اددانشگاه آز انيدانشجو دگاهياز د ييرشته ماما
از  يو برخوردار نيتر مهمعالقه به رشته اند  گزارش داده

رشته بوده  نيانتخاب ا زهيانگ نيتر فياوقات فراغت، ضع
و بازار كار  ياجتماع تيحال، كسب موقع نياست. در ع

نداشته  يچندان تياهم ييماما انيمناسب، از نظر دانشجو
مطالعه  باو همكاران  رياست كه دل يدرحال ني). ا13(است

 ياعتبار و منزلت اجتماع ،ييو ماما يپرستار انيدانشجو
امكانات  از يمند بهرهامكان  ن،يوالد يشياند شغل، صالح

و داشتن بازار كار مناسب، را از عوامل  تر بيش يرفاه
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توسط  ها رشته نيانتخاب ا يبرا ياصل يزشيانگ
و  انيحال، عابد ني). در ع14(اند ذكر كرده انيدانشجو

عمدتاً  يپرستار انيكه دانشجواند  گزارش داده مكارانه
رشته را  نيا يدانشگاه يكسب مدارك عال به خاطر
و  يكه در مطالعات مصطفو ي). در حال15(كنند مي انتخاب

زاده و  يو كاظم يداروساز انيهمكاران در دانشجو
منزلت  يو دندانپزشك يپزشك انيهمكاران در دانشجو

 ها زهيانگ نيتر مهمباال جز اي  فهحر تيموقع و ،ياجتماع
و  ي)، رجال16و4بوده است( ها رشته نيدر انتخاب ا

دانشكده بهداشت اعالم  نايدانشجو يهمكاران با بررس
 ياجتماع گاهيخدمت به جامعه، جا ،يكردند كه عالقه فرد

عوامل  نيتر مهمرشته، از  تيجامعه بر اهم نيو تلق
  ). 17(است دهرشته بو نيانتخاب ا يبرا يزشيانگ
درباره عالقه  رانيتوجه به كمبود مطالعه در ا با

 زيبه رشته خود و ن يعلوم پزشك يها رشته انيدانشجو
عالقه، و  نيبر ا مؤثرتناقضات موجود در مورد عوامل 

 يليتحص شرفتيو پ تيعالقه در موفق تياهم ليبه دل زين
مطالعه با  نيا ان،يدانشجو ندهيو عملكرد آاي  و حرفه

كاشان به  يعلوم پزشك انيدانشجو قهعال يهدف بررس
  بر آن انجام شد. مؤثرعوامل  و شان تحصيليرشته 

  
  ها روش

 ياست كه بر رو يمقطع-يفيمطالعه توص كيطالعه، م نيا
در دانشگاه علوم  يليمختلف تحص يها رشته انيدانشجو
مطالعه را  يكاشان انجام شد. جامعه آمار يپزشك

مختلف دانشگاه علوم  يها و رشته ها دانشكده انيدانشجو
  داد.  ليكاشان تشك يپزشك

ه ب اشتغالورود به مطالعه عبارت بود از  يارهايمع
كاشان در زمان  يدر دانشگاه علوم پزشك ليتحص

ناقص  ليشركت در مطالعه. تكم يمطالعه، و موافقت برا
خروج درنظر گرفته شد. در  اريپرسشنامه به عنوان مع

و  يحجم نمونه با توجه به مطالعه ارفع قيتحق نيا
عالقه  زانيهمكاران محاسبه شد. در آن مطالعه م

 از% 8/80 و بود 5/37±52 يليبه رشته تحص انيدانشجو
بدون عالقه رشته خود را انتخاب كرده  اندانشجوي

 430حجم نمونه  05/0). لذا، با در نظر گرفتن آلفا 1(بودند
مطالعه،  جيتر بودن نتا قيدق ينفر محاسبه شد كه برا

. روش دينفر رس 540به  شي% افزا25حجم نمونه با 
انتخاب  يابود. براي  هيسهم ياحتمال ريغگيري  نمونه
را در  انيمختلف، تعداد دانشجو يها در دانشكده ها نمونه

، بعد سهم هر گرديدهر دانشكده و در هر رشته مشخص 
اداره  يمنظور ابتدا با همكار ني. به اشددانشكده مشخص 

آن دانشكده و  انياز دانشجو يستيآموزش هر دانشكده، ل
 چارچوبعنوان  و به هيلف آن تهتمخ يها رشته
استفاده شد. سپس با توجه به تعداد  يريگ نهنمو

هر دانشكده، تعداد نمونه الزم از آن دانشكده  انيدانشجو
محاسبه شد. سپس تعداد الزم از هر دانشكده با توجه به 

آن دانشكده و  يها رشته نيهر رشته ب انيتعداد دانشجو
 ب،يترت نيشد. به ا ميمختلف تقس يها دوره نيب زين

  ده، هر رشته و هر دوره مشخص شد. ه هر دانشكيسهم
 يكيدر  1395يليدر ترم اول سال تحص ها داده آوري جمع

و كسب  يبعد از هماهنگ ه،ياز جلسات دروس علوم پا
و استاد آن انجام شد.  ها اجازه از اداره آموزش دانشكده

 10در حدود  د،يمنظور، با كسب اجازه از اسات نيبه ا
در آن كالس  نياز محقق يكيكالسها  انيبه پا قهيدق

 يبياهداف مطالعه و زمان تقر انيب ضمنحاضر شده و 
 ني) پرسشنامه را بقهيدق 10حدود ( آن ليتكم يالزم برا

كه تعداد داوطلبان  ي(در صورت ردك يم عيداوطلبان توز
 عيتعداد الزم توز نياز تعداد الزم بود، پرسشنامه ب شيب

بان از تعداد الزم كه تعداد داوطل يصورت در يول ،شد مي
همان كالس  انياز دانشجو يگريد دبود، از تعدا تر كم

شركت كنند)، و از آنها  قيتا در تحق شد ميدعوت 
كالس  انيپژوهشگر در پا يتا در مراجعه بعد خواست يم

 يدهند. در صورت ليشده را تحو ليپرسشنامه تكم ،يبعد
ه پرسشنامه نشد ليمدت موفق به تكم نيا يكه افراد ط

همان روز  در يگريخودشان زمان د يبودند، با هماهنگ
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شده  ليتا پرسشنامه تكم شد ميمشخص  يآور جمع يبرا
  دهند.  ليرا تحو

متشكل از  ساخته محققپرسشنامه  كياز  يبررس نيا در
 يمرور يپرسشنامه ط نياستفاده شد. ا سؤال 21

 ييو محتوا يصور ييشد و روا يگسترده بر متون طراح
دانشگاه  يدانشكده پرستار دياز اسات نفر 10ط آن توس

براي بررسي پايايي نيز از شد.  ديكاشان تائ يعلوم پزشك
دانشجو  15روش بازآزمايي با فاصله دو هفته بر روي 

 بدست آمد. 87/0پرسشنامه استفاده شد و ضريب پايايي 
دو بخش بود. بخش اول شامل شش  يپرسشنامه دارا

و نام رشته  تأهل تيترم، وضعدرباره سن، جنس،  سؤال
 يرشته خود را با آگاه ايكه آ نيو ا ان،يدانشجو يليتحص

درباره  سؤال 15انتخاب كرده اند، بود. بخش دوم شامل 
بر آن بود.  مؤثرو عوامل  يليعالقه به رشته تحص زانيم

عالقه هر فرد به رشته  زانيم يابيبه ارز سؤال نياول
 اريمع كيمنظور از  نيپرداخت. به ا مي ودخ يليتحص
درخواست شد تا با  انياستفاده شد و از دانشجو يبصر

 يعالقه خود را بر رو زانيم 100-0 نيباي  انتخاب نمره
عوامل  يابيبه ارز يبعد سؤال 14فلش مشخص كنند.  كي

ت سؤاال نيپرداخت. ا مي بر عالقه آنها به رشته خود مؤثر
، 1مخالفم =شامل كامال ييسه تا كرتيل اسيمق كيدر 

  . شد ميپاسخ داده  3موافقم=كامالً و  2تفاوت= يب
اخالق دانشگاه  تهيو كم يپژوهش يمطالعه در شورا نيا

مالحظات  هيو كل ديرس بيكاشان به تصو يعلوم پزشك
منظور  نيشد. به ا تيدر مراحل پژوهش رعا ياخالق

 نام يها ب داوطلبانه بود، پرسشنامه قيشركت افراد در تحق
افراد  هيو اهداف پژوهش به كل تيدر مورد ماه بود،
خاطر داده شد كه  نانيها اطم و به آن شد ميداده  حيتوض

ها محرمانه خواهد ماند. همه  آن ياطالعات فرد
مشاركت در  يآگاهانه برا تي، فرم رضاكنندگان شركت

  شده بود امضا كردند. مهيرا كه به پرسشنامه ضم قيتحق
 ،ي(فراوان يفياز آمار توص ها دهدا ليو تحل هيتجز يبرا

 سهيمقا يبرا t) و آزمون اريو انحراف مع نيانگيدرصد، م

بر حسب جنس و  يلينمرات عالقه به رشته تحص نيانگيم
 نيانگيم سهيمقا يبرا انسيوار زي، و آنالتأهل تيوضع

بر حسب ترم و رشته  يلينمرات عالقه به رشته تحص
 يبرا رسونيپ ياز آزمون همبستگ زينو  ،يليتحص
و  هيتجز ارتباط نمره عالقه و سن استفاده شد. يبررس
  انجام شد. SPSS-16افزار  در نرم ها داده ليتحل

  
  نتايج

 نيانگيم .نمودندشركت نفر در مطالعه  540در مجموع 
آنها  تر بيش و بود سال 85/20±10/2 كنندگان سن شركت

به  انينمره عالقه دانشجو نيانگي%). م7/56نث بودند (ؤم
عالقه به رشته  زانيود. منمره ب 100از  69/75رشته خود 

با  يول دو مجرد با هم برابر بو تأهلدر افراد م يليتحص
 كاهش انيعالقه دانشجو زانيم يليترم تحص شيافزا
  ).1جدول ( افتي مي

انتخاب  يخود را با اگاه يليرشته تحص انياكثر دانشجو
عالقه به رشته  نزايسن و م ني%). ب5/76كرده بودند (

 يفيضعنسبتاً معكوس معنادار و  يهمبستگ يليتحص
كه نمرات اي  به گونه )=025/0pو  =r- 1/0مشاهده شد (

 نيبود. در ب تر نسبتاً كمبا سن باالتر،  انيعالقه در دانشجو
 يبودن برا ديمف«عامل  نيتر بيشبر عالقه،  مؤثرعوامل 
عامل،  نيتر كم، و »رشته در جامعه گاهيجا«و » جامعه

). 2جدول ( آموزش و پرورش بود رانيمربوط به نقش دب
مرد نسبت به  انيجوعالقه در دانش زانيمشخص شد كه م

  ). 3جدول بود ( تر بيش يزن اندك انيدانشجو
 كيبه تفك انيدر عالقه دانشجو يفراوان عيتوز نيتر بيش

» جامعه يبودن برا ديمف«رشته مربوط بود به عبارت 
بازار كار مناسب «و اتاق عمل،  هيتغذ يها شته%) در ر80(

سطح « ،ي%) در رشته پرستار79» (رشته ندهيو آ
 ،يولوژيراد يها %) در رشته82» (خانواده التيتحص
رشته در  گاهيجا«سالمت، و  العاتاط يو فناور ييماما

%) در 70» (و بازار كار مناسب ندهيآ«%) و 78(» جامعه
  .يو دندانپزشك يپزشك يها رشته
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  يفرد يها ويژگيبر حسب  يلينمرات عالقه به رشته تحص سهيو مقا انيدانشجو يمشخصات فرد: 1جدول 
  نمره عالقه به رشته تحصيلي تعداد (درصد) متغير

mean±SD 

P  

 *جنس
 

186/0 18/77±52/21 )43(232 مرد  

 66/74±66/21 )7/56(306 زن

 886/0 26/75±42/24 )1/11(60 تأهلم **تأهل

 70/75±41/21 )88(475 مجرد

  55/77±72/21 )9/25(140  2- 1 ***ترم

3 -4 201)2/37( 67/18±10/78  

5 -6 115)3/21( 27/26±08/72 50/0 

7 -8 43)8( 19/22±47/70  

9 -10 -11 26)8/4( 22/19±33/71  

  53/74±01/22 )5/16(89 پرستاري، اتاق عمل ****رشته

  38/82±28/18 )2/39(212 شكيپزشكي، دندان پز

  09/73±56/24 )3/18(99 ، بهداشت عمومي، بهداشت محيطايبهداشت حرفه

 001/0 19/73±22/20 )7/8(47 هوشبري، راديولوژي

  50/67±17/19 )9/6(37 اطالعات سالمتمامايي، فناوري 

  48/60±07/23 )2/10(55 علوم آزمايشگاهي، تغذيه 

 
  كنندگان به اين سؤال پاسخ ندادند ركتنفرازش 2 *

  كنندگان به اين سؤال پاسخ ندادند نفرازشركت 5 **
  كنندگان به اين سؤال پاسخ ندادند. نفرازشركت 15 ***

   ه استكنندگان به اين سؤال پاسخ نداد نفرازشركتيك  ****
  

 هاي مربوط به عالقه به رشته تحصيلي توزيع فراواني گويه :2جدول 

تسؤاال  
كامالً
تفاوت بي مخالفم  

كامالً 
ميانگين  بي پاسخ موافقم

 نمره گويه
 69/2 %)0(0 %)5/76(413 %)3/16(88 )2/7(39 رشته تحصيلي خود را با آگاهي قبلي انتخاب كردم

بوده استتأثيرگذارامتحصيلمبر ميزان عالقه من به رشتهسطح تحصيالت خانواده و خويشاوندان   52)6/9(% 163)2/30%( 324)60(% 1)1/0(% 50/2 

بوده استتأثيرگذارامتحصيلمبر ميزان عالقه من به رشته دانشگاه محل تحصيلم  77)3/14(% 162)30(% 297)55(% 4)7/0(% 41/2 

بوده استتأثيرگذارامتحصيلمبر ميزان عالقه من به رشته آينده رشته و بازار كار  57)6/10(% 152)1/28(% 329)9/60(% 2)4/0(% 50/2 

بوده استمؤثراممسائل مالي و پرداخت شهريه در بي عالقگي نسبت به رشته  258)8/47(% 187)6/34(% 88)3/16(% 7)3/1(% 68/1 

شده استامدرگيري در مسائل سياسي و اجتماعي موجب دوري من از رشته . 288)3/53(% 188)8/34(% 60)1/11(% 4)7/0(% 57/1 

شده استامالقه مندي من به رشتهفقط مدرك گرايي باعث ع  271)2/50(% 156)9/28(% 109)2/20(% 4)7/0(% 69/1 

بوده استمؤثرسطح علمي و نحوه تدريس اساتيد در افزايش عالقه منديم  102)9/18(% 209)7/38(% 227)42(% 2)4/0(% 23/2 

بودهمؤثرامعالقه مندي من به رشته مفيد بودن براي جامعه در  50)3/9(% 131)3/24(% 357)1/66(% 2)7/0(% 57/2 

بوده استتأثيرگذارامجايگاه رشته در جامعه بر ميزان عالقه من به رشته  54)10(% 132)4/24(% 350)8/64(% 4)7/0(% 55/2 

بوده است.ام تأثيرگذاراستعداد ذاتي در زمينه اي بر ميزان عالقه مندي من به رشته  59)9/10(% 226)9/41(% 253)9/46(% 2)4/0(% 36/2 

بودهمؤثرامعالقه مندي من به رشته در ام  خداپسندانه بودن حرفه  51)4/9(% 174)2/32(% 313)58(% 2)4/0(% 48/2 

بوده استتأثيرگذارامبر ميزان عالقه من به رشته تشويق مشاورين  104)3/19(% 163)2/30(% 270)50(% 3)6/0(% 30/2 

بوده استتأثيرگذارامبر ميزان عالقه من به رشته تشويق دبيران اموزش وپرورش  154)5/28(%  174) 2/32(%  209)7/38(%  3)6/0(%  10/2  
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 *دانشجويانبر عالقه به رشته تحصيلي بر حسب جنسيت  مؤثر: توزيع فراواني عوامل 3جدول 
  زن   مرد  

كامالًتسؤاال
 مخالفم

كامالً  بي تفاوت
 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  وتبي تفا
 موافقم

 %)4/81(249 %)4/14(44 %)2/4(13 %)3/70(163 %)5/18(43 %)2/11(26 رشته تحصيلي خود را با آگاهي قبلي انتخاب كردم

بر ميزان عالقه من به رشتهسطح تحصيالت خانواده و خويشاوندان
 بوده است تأثيرگذارام  تحصيلم

30)13(% 85)8/36(% 116)2/50(% 22)2/7(% 77)2/25(% 207)6/67(% 

امتحصيلمبر ميزان عالقه من به رشته دانشگاه محل تحصيلم
 بوده است تأثيرگذار

38)5/16(% 80)8/34(% 112)7/48(% 39)8/12(% 82)27(% 183)2/60(% 

امتحصيلمبر ميزان عالقه من به رشته آينده رشته و بازار كار
 بوده است تأثيرگذار

29)6/12(% 54)4/23(% 148)1/64(% 28)2/9(% 97)8/31(% 180)59(% 

 %)5/15(47 %)5/34(105 %)50(152 %)6/17(40 %)7/35(81 %)7/46(106 بوده استمؤثراممسائل مالي و پرداخت شهريه در بي عالقگي نسبت به رشته

 %)9/10(33 %)6/32(99 %)6/56(172 %)3/11(26 %)3/38(88 %)4/50(116 .شده استامدرگيري در مسائل سياسي و اجتماعي موجب دوري من از رشته

 %)3/21(65 %)9/28(88 %)8/49(152 %)8/18(43 %)3/29(67 %)52(119 شده استامفقط مدرك گرايي باعث عالقه مندي من به رشته

 %)1/46(141 %)34(104 %)2/19(61 %)5/36(84 %)7/45(105 %)8/17(41 بوده استمؤثرسطح علمي و نحوه تدريس اساتيد در افزايش عالقه منديم

 %)6/66(203 %)9/23(73 %)5/9(29 %)2/66(153 %)7/24(57 %)1/9(21 بودهمؤثراممفيدبودن براي جامعه درعالقه مندي من به رشته

 %)3/67(204 )%1/22(67 %)6/10(32 %)8/62(145 %)1/28(65 %)1/9(21 بوده استتأثيرگذارامجايگاه رشته در جامعه بر ميزان عالقه من به رشته

ام تأثيرگذاراستعداد ذاتي در زمينه اي بر ميزان عالقه مندي من به رشته
 بوده است.

31)4/13(% 102)2/44(% 98)4/42(% 27)9/8(% 124)7/40(% 154)5/50(% 

 %)8/60(186 %)7/30(94 )%5/8(26 %)8/54(126 %)3/34(79 %)9/10(25 بودهمؤثرامدر عالقه مندي من به رشتهام  خداپسندانه بودن حرفه

 %)9/54(167 %)3/29(89 %)8/15(48 %)6/44(103 %)2/31(72 %)2/42(56 بوده استتأثيرگذارامبر ميزان عالقه من به رشته تشويق مشاورين

تأثيرگذارامبر ميزان عالقه من به رشته تشويق دبيران اموزش وپرورش
 بوده است

74)32(% 71)7/30(% 86)2/37(% 80)3/26(% 102)6/33(% 122)1/40(% 

  اند. با توجه به اين كه جنسيت دو نفر از دانشجويان در پرسشنامه ها مشخص نبوده اين دو نفر از محاسبات اين جدول حذف شده* 
 

  بحث
از دو سوم  شيمطالعه حاضر، ب جيبر اساس نتا

انتخاب نموده بودند و  يرشته خود را با آگاه انيدانشجو
در سطح  زيخود ن يلينها به رشته تحصعالقه آ زانيم

نمره عالقه به رشته  نيانگيكه ماي  به گونهبود  يمطلوب
بطور متوسط  انيدانشجو گر،يد يبود. به عبارت 69/75

به رشته را كسب نموده بودند.  هدوسوم از نمره عالق
اي  به گونهمتفاوت بود  ها رشته نيعالقه در ب زانيالبته م

 انيالقه مربوط به دانشجونمرات ع نيتر بيشكه 
عالقه  نيتر كمو  ،يو دندان پزشك يپزشك يها رشته

و  يشگاهيعلوم آزما يها رشته انيمربوط به دانشجو
 يو فناور ييماما يها و بعد از آن مربوط به رشته هيتغذ

 نهيمطالعه حاضر در زم يها افتهياطالعات سالمت بود. 
 يبرخ جيبا نتا يليانتخاب آگاهانه و با عالقه رشته تحص

). 21تا18و9و4(دارد يخوان هماز مطالعات گذشته 
به  انيدانشجو يعالقه فعل نهيمطالعه در زم نيا يها افتهي

به  انيدانشجو هعالق زانيكه م دهد ميرشته خود نشان 
 گاهياج زيو ن يليبا رشته تحص ياديرشته خود تاحد ز

مر ا نيو بازار كار رشته در ارتباط است و هم ياجتماع
 يو دندان پزشك يپزشك انيباعث شده تا دانشجو

كه  يدرحال نديعالقه را به رشته خود ابراز نما نيتر بيش
و بعد از آن  هيو تغذ يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو

اطالعات سالمت  يو فناور ييماما يها به رشته وطمرب
   اند. عالقه را ابراز داشته نيتر كم

نسبتاً رتباط معكوس در مطالعه حاضر ا گر،ياز طرف د
مشاهده  انيعالقه به رشته با سن دانشجو نيب يفيضع
با سن باالتر، نمرات  انيكه در دانشجواي  به گونهشد 

 زين افتهي نيبود. ا تر نسبتاً كم ،يليعالقه به رشته تحص
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با  تر بيشباالتر،  نيبا سن انيآن است كه دانشجو مؤيد
بر  دتوان ميامر  نيحرفه در جامعه آشنا هستند و ا طيشرا

از  يبرخ جيبا نتا افتهي نيباشد. ا تأثيرگذارعالقه آنها 
 تأثير). با توجه به 23و22دارد( يخوان هم يمطالعات قبل

 يليو عملكرد تحص زهيبر انگ يليعالقه به رشته تحص
آنها، الزم  ندهيآاي  بر عملكرد حرفه زيو ن انيدانشجو
بهبود بازار كار و  يرا برا ييها ن برنامهمسؤوالاست تا 

 يمختلف علوم پزشك يها رشته يو معنو يماد گاهيجا
شده دانشجو در  يزيبرنامه ر رشيپذ ديانجام دهند. شا

بازار كار  يعواق يازهايمختلف و با توجه به ن يها رشته
 شيجذب، در جامعه، بتواند به حفظ و افزا يتهايو ظرف

  كمك كند. ليدر طول تحص انيعالقه دانشجو
بر  مؤثرعامل  نيتر بيش يمطالعه حاضر، بطور كل در

 يبودن برا ديمف« انيدر دانشجو يليعالقه به رشته تحص
با  افتهي نيبود. ا» رشته در جامعه گاهيجا«و » جامعه

). 20و17داشت( يخوان هممطالعات  ريسا يها افتهي
  آموزش وپرورش در  رانينقش دب«دو عامل  نيهمچن
و نحوه  يسطح علم«و  »يليتحصبه رشته  يمندعالقه
را در عالقه به رشته  تأثير نيتر كم »دياسات سيتدر

از  يداشت. برخ انيو انتخاب آن توسط دانشجو يليتحص
 ان،يكه از نظر دانشجواند  گزارش داده زين يمطالعات قبل

ترين  تيكم اهم يگروه يها رسانه ييو راهنما قيتشو
دربر دارنده  ها افتهي ني). ا25و24و18(بوده مؤثرعوامل 

 يگروه يها است كه آموزش و پرورش و رسانه اميپ نيا
نقش خود را در شناساندن  مايو در راس آن صدا و س

 فايا يان به خوبآموز دانشبه  يدانشگاه يها رشته
) Wardاست كه در مطالعه وارد ( يدر حال نيكنند ا نمي

 يانتخاب رشته پرستار يها زهيانگ نيتر مهماز  يكي
 ي). در مطالعه عود26(نها بوده استآ غاتيو تبل ها هرسان

بر  ينسبت به رشته پرستار دياسات دگاهيو همكاران د
 ني). همچن27(را داشت تأثير نيتر بيش انيدانشجو زهيانگ

دانشكده  اني) و همكاران دانشجوCain(نيدر مطالعه كا
بصورت  دياسات سياظهار داشتند كه تدر يداروساز

 يريادگي زه،يانگ جاديدر ا يبحث كالسپرسش و پاسخ و 
). با توجه به 28(دارد يمثبت تأثيرتمركز آنها  شيو افزا
بودن،  ديو احساس مف ياجتماع گاهيقابل توجه جا تأثير
در طول  ديبا ،يليو حفظ عالقه به رشته تحص جاديدر ا
 يبودن برا ديتا احساس مف ديكوش انيدانشجو ليتحص

 تيرا در آنها تقو انيدانشجوي ا حرفه تيهو زيجامعه و ن
كه استادان و نوع رابطه اند  نشان داده زيكرد. مطالعات ن

گيري  بر شكل يقابل توجه تأثيراستاد و دانشجو  نيب
 ليعالقه دانشجو به درس و تحص شيو افزا تيشخص

 قيو تحق سيبه تدر يكه با عالقه مند يديدارند. اسات
به دانشجو خود منتقل  عالقه را نيند اتوان مي پردازند مي

  ). 29و4شوند( يو زهيانگ شيكنند و باعث افزا
 كيبر عالقه به رشته، به تفك مؤثرعوامل  يبررس در

و اتاق عمل اظهار داشتند كه  هيتغذ انيرشته، دانشجو
را در عالقه آنها  تأثير نيتر بيش» جامعه يبودن برا ديمف«

) و Boscoمطالعه باسكو ( جيدارد كه مشابه با نتا
) بود. 31و30() و همكارانMooney( يهمكاران و مون

 نيتر بيشاظهار داشتند كه  زين يرستارپ انيدانشجو
 »رشته ندهيبازار كار مناسب و آ«بر عالقه  مؤثرعامل 
مطالعات در  يبرخ يها افتهيبا  جهينت نيكه ا است

) 35() در قبرسDalمطالعه دال ( زي) و ن34تا32(رانيا
است كه در مطالعه  يدر حال نيا داشت. يخوان هم

خود  ياصل لياز دال يكي اني) دانشجوHobsonهوبسون (
 انيب گرانيرا كمك به د يانتخاب رشته پرستار يبرا

به بازار كار  ديام ز،ين ي). در مطالعه كمال36(كرده بودند
). در مطالعه 25(برخوردار نبود يچندان تيمناسب از اهم

از عوامل  يكي نيوالد يشيندصالح ا زيو همكاران ن ريدل
)، اما در 14(بود ييماماو  يپرستار انيدر دانشجو ياصل

از  نيوالد يشيمطالعه اسدزاده و همكاران، صالح اند
است كه  يدر حال ني). ا32(برخوردار بود يتر كم تياهم
مناسب  ياجتماع گاهيعدم جا كند مي انيب يانيكل ينجف

رشته سبب كاهش  نيو عدم شناخت جامعه از ا يپرستار
و  ياخالق زهي). اگرچه انگ5(شده است انيدانشجو زهيانگ
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 يها و بخصوص رشته يليدر انتخاب رشته تحص يانسان
 نيا ياست ول يبا ارزش و ضرور اريمانند بس ينيبال

 تيو كسب موقع ندهيبه آ ديوجود دارد كه ام تيواقع
 رتأثيرگذاعوامل  نيتر مهممناسب از  يو اقتصاد ياجتماع
  ). 3(است انيدانشجو يليعالقه تحص زانيبر م
و  ييماما ،يولوژيراد انيمطالعه حاضر، دانشجو در

را » خانواده التيسطح تحص« اطالعات سالمت،  يفناور
دانستند.  مي برعالقه به رشته خود مؤثرعامل  نيتر مهم
رشته در  گاهيجا« يو دندانپزشك يپزشك انيدانشجو يول

عوامل  نيتر مهمرا » ازار كار مناسبو ب ندهيآ«و » جامعه
برشمردند كه با  يليبه رشته تحص قهبر عال مؤثر

). 39تا37(داشت يخوان هممطالعات  ريسا يها افتهي
و همكاران، هدف اكثر  انيدر مطالعه حاج نيهمچن

). 40(باال بود ياجتماع تيكسب موقع يپزشك انيدانشجو
 زيو ن يشكنگاه مثبت مردم به رشته پز رسد يبه نظر م
باال رفتن منزلت  ثباع رانيپزشكان در ا يدرامد باال

امر در  نيرشته در جامعه شده و ا گاهيو جا ياجتماع
به  تأثيربه رشته خود  يپزشك انيابراز عالقه دانشجو

   داشته است. ييسزا
بودن،  ديو احساس مف ياجتماع گاهيجا تأثيربا توجه به 

در طول  ديبا يليصو حفظ عالقه به رشته تح جاديدر ا
 يبودن برا ديتا احساس مف ديكوش انيدانشجو ليتحص

بازار  تيشود. توجه به ظرف تيتقو انيانشجوجامعه در د
 يها دانشجو در رشته رشيپذ تيظرف نييكار در تع

 انيكه دانشجو يطيفراهم آوردن شرا زيمختلف، و ن
عملكرد و رشته خود را بر سالمت  ديبتوانند آثار مف

و حفظ عالقه  شيبه افزا دتوان ميدهند،  صيتشخجامعه 
  .دكمك كن يليبه رشته تحص انيدانشجو

است كه عالقه به  ياز معدود مطالعات يكيمطالعه  نيا
 يعيوس فيبر آن را در ط مؤثرو عوامل  يليرشته تحص

 قرار داده است. يمورد بررس يعلوم پزشك يها از رشته
 ينشگاه علوم پزشكمطالعه فقط در دا نيا ، وجود نيبا ا

 هآن ب جيرو ممكن است نتا نيكاشان انجام شده است. از ا
رو انجام  نينباشد. از ا ميقابل تعم ها دانشگاه ريسا

 سهيدانشگاه و مقا نيچند تر در عيوس يپژوهش
 يتر بيشاطالعات  دتوان ميمختلف  يها رشته انيدانشجو
  .ديفراهم نما نهيزم نيرا در ا

  
  گيري نتيجه
خود را با  يليرشته تحص انيمطالعه، اكثر دانشجو نيدر ا
نمرات عالقه  نيتر بيشو عالقه انتخاب كرده بودند.  يآگاه

 ،يو دندانپزشك يپزشك يها رشته انيمربوط به دانشجو
علوم  يها رشته انيعالقه مربوط به دانشجو نيتر كمو 

و  ييماما يها و بعد از آن، رشته هيو تغذ يشگاهيآزما
به  انيعالقه دانشجو زانيطالعات سالمت بود. ما يفناور

 گاهيحا زيو ن يليبا رشته تحص ياديرشته خود تاحد ز
 ن،يو بازار كار رشته در ارتباط بود. همچن ياجتماع

 تر نسبتاً كمبا سن باالتر،  انينمرات عالقه در دانشجو
در  يليبر عالقه به رشته تحص مؤثربود. عوامل 

 نيتر بيش يبود. اما بطور كل تمختلف، متفاو يها رشته
 انيدر دانشجو يليبر عالقه به رشته تحص مؤثرعامل 

 "رشته در جامعه گاهيجا"و  "جامعه يبودن برا ديمف"
و  زهيبر انگ يليعالقه به رشته تحص تأثيربود. با توجه به 
بر عملكرد آنها در  زيو ن انيدانشجو يليعملكرد تحص

بهبود  يرا برا ييها امهن برنمسؤوالالزم است تا  ن،يبال
مختلف  يها رشته يو معنو يماد گاهيبازار كار و جا

  انجام دهند.  يعلوم پزشك
  قدرداني

بدينوسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 
شود. همچنين  كاشان بخاطر حمايت از اين طرح تشكر مي

از همه دانشجوياني كه با مشاركت در اين تحقيق ما را 
  شود.  اري ميزسپاسگ ،دياري دادن

  

  



  همكاران محسن اديب حاج باقري و  خود يليبه رشته تحص يپزشكعلوم  انيعالقه دانشجو
 

 ijme. mui. ac. irhttp//: )3(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  32

  عبمنا
1. Arfaei K, Amiraliakbari S, Alavimajd H. [Assessing midwifery student’s interest in their career at 

Medical Sciences Universities in Tehran]. Knowledge & Health. 2008; 3(1): 28-32. [Persian] 
2. Shakibaie D, Iranfar SH, Montazeri N, Rezaie M, Yari N. [Survey on the Motivation Medical Students 

toward Their Field of Study Selection in Different levels of academic]. Teb & Tazkie. 2005; 14(2): 10-5. 
[Persian] 

3. Wright B, Scott I, Woloschuk W, Brenneis F, Bradley J. Career choice of new medical students at tree 
canadian universities: family medicine nersus specialist medicine. CMAJ. 2004; 170(13): 1920-4. 

4. Mostafavi A, Ramezanloo P, Asgari N. [Pharmacy student’s reasons for choosing pharmacy as a career 
and changes in their motivation during the course]. Journal of Medical Education Development. 2013; 
5(9): 33-41. [Persian] 

5. Najafi-kolyaee M, Sharif F, Moatari M, Jamshidi N, Karimi S. [Decrease in motivation of nursing 
students: A qualitative study]. Iranian Journal of Nursing Research. 2011; 6(21): 39-47. [Persian] 

6. Amani F, Akarbin K, Saeedi S, Fatehi M, Fatehi Z, Gharamani R. [The knowledge and interest of 
anesthesia students to own field of study in Ardabil medical university]. Annual Students Research 
Congrees of Ardabil University of Medical Sciences Students Research Committee; 2011. [Cited 27 
April 2016] Available from: http://eprints.arums.ac.ir/2267/ 

7. Bigdely Z, Abam Z. Factors affecting in the selection field and change the attitude of the librarianship 
and Clinical Psychology Ahvaz ShahidChamran University. Library and Information Science. 2004; 
6(22): 30-42. 

8. Afsharipour S, PourSadegh T. [Study of the rate of female high school students to basic sciences in 
firuzabad, fars, Iran]. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2008; 
6(3): 107-12. [Persian] 

9. Adib-Hajbaghery M, Lotfi M. [Evaluation of factors influencing and their effects on students' interest 
towards Nursing in Kashan University of Medical Sciences, 2013]. Jondishapour Education 
Development 2015; 6(2): 96-102. [Persian] 

10. Adib-Hajbaghery M, Dianati M. Undergraduate nursing students' compatibility with the nursing 
profession. BMC Med Educ. 2005; 5: 25.  

11. Ulrich S. Application to a nurse-midmifery education program disclose factor that influence their career 
choice. J Midwifery Womens Health. 2009; 54(2): 127-32.  

12. Zysberg L, Berry DM. Gender and student and vocational choices in entering the field of nursing. Nurs 
Outlook. 2005; 53(4): 193-8. 

13. Arfaei K, Soofi-Abadi Z. [Midwifery students, perspectives about their motivation for Choosing 
Midwifery as a Career]. Iran Journal of Nursing Research. 2010; 23(67): 23-8. [Persian] 

14. Dalir Z, Shojaeean Z, Khodabandehloo Z. [Survey on the motivation of nursing and midwifery students 
toward their field of study selection- nursing and midwifery school]. Iran Journal of Nursing Research. 
2011; 6(20): 44-51. [Persian] 

15. Abediyan K, Shahhoseyni Z. [Factors affecting students' motivations for choosing nursing as a career: A 
cross-sectional study]. Journal of Health Breeze. 2013; 1(3): 26-32. [Persian] 

16. Kazemizadeh Z, Rezaeian M, Farnoodi M. [Evaluation of motivations for choosing field of study among 
medical and dental students of Rafsanjan University of Medical Sciences]. Journal of Rafsanjan 
University of Medical Sciences. 2012; 10(4): 279-88. [Persian] 

17. Rejali M, Ostajeran M, Lotfi M. Health students’ attitude towards their field of study and future career in 
School of Health, Isfahan University of Medical Sciences. Health System Research. 2010; 6(1): 106-15. 

18. Alizadeh S, Sigarchian M. [The motivation of choosing midwifery field of study and related factors 
among the midwifery students of Islamic Azad University, Rasht branch, Iran]. Journal of Strides in 
Development of Medical Education. 2013; 10(1): 78-86. [Persian] 

19. Ghaerhaghagi N, Mirahadi M. [Evaluating motivation and interest in choosing career or higher education 
study among radiology students in Tabriz University of Medical Sciences]. Journal of Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences. 2014; 5(2): 148-55. [Persian] 

20. Abbaspour S, Hasanzedeh M. [Motivations for the choice of the nursing course in faculty of nursing in 
Torbat Heidariyeh]. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2008; 6(2): 71-4. [Persian] 



  خود يليبه رشته تحص يعلوم پزشك انيعالقه دانشجو   همكاران محسن اديب حاج باقري و
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 33/  )3( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

21. Abaszadeh A, Borhani F, Mohsenpour M. [Factors Affecting Discipline (Major) Choice among Newly 
Admitted Students of Nursing in Kerman University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical 
Education. 2012; 11(6): 600-8. [Persian] 

22. Roohi G, Asayesh H. [Students’ academic motivation in Golestan University of Medical Sciences]. 
Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(3): 152-59. [Persian] 

23. Finset KB, Gude T, Hem E, Tyssen R, Ekeberg O, Vaglum P. Which young physician are satisfied with 
their work? A prospective nationwide study in Norway. BMC Med Educ. 2005; 5: 12-9. 

24. AliAkbari AS, Arfaeei K, Fardanesh H, AlaviMajd H. [Student motivation in choosing midwifery in 
Tehran university of medical sciences from 1384 to 1385]. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 
7(2): 451-3. [Persian]  

25. Kamali S, Jafari E, Fathi A. [The midwifery student's motivation towards career choice in Zanjan School 
of nursing and midwifery in 2010]. Journal of Medical Education Development. 2010; 3(4): 40-6. 
[Persian] 

26. Ward C, Styles I, Bosco AM. Perceived status of nurses compared to other health care professionals. 
Contemp Nurse. 2003; 15(1-2): 20-8. 

27. Oudi D, Nasiriforg A, Pasban F, Kianfar S. [Determining the effective factors on educational motivation 
in nursing students]. Modern Care Journal. 2006; 3(1): 35-9. [Persian] 

28. Cain J, Black EP, Rohr J. An audience response system strategy to improve student motivation, attention, 
and feedback. Am J Pharm Educ. 2009; 73(2): 21. 

29. Amini A, Valizadeh S, Mohammadi B. [Survey of effective factors on learning motivation of clinical 
students and suggesting the appropriate methods for reinforcement the learning motivation from the 
viewpoints of nursing and midwifery faculty, Tabriz University of Medical Sciences 2002]. Iranian 
Journal of Medical Education. 2002; 2: 10-1. [Persian] 

30. Bosco AM, Ward C, Styles I. Looking to the future: nursing as a career goal. Contemporary Nurse. 2005; 
19: 105-14. 

31. Mooney M, Glacken M, O’Brien F. Choosing nursing as a career: A qualitative study. Nurse Education 
Today. 2008; 28: 385-92. 

32. Asadzadeh F, Mostafazadeh F, Sadeghi S. [A Survey of the Motivation of Nursing Students toward Their 
Field of Study Selection]. Journal of Health and Care. 2012; 14(1): 0-0. [Persian] 

33. Hedayati H, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh S. [Attitudes of Shiraz Dental Students toward Their 
Discipline and Future Career]. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(3): 176-83. [Persian] 

34. Sorori-Zanjani R, Tajkey J, Mazloomzade S, Jafari M. [University entrance motivation of pharmacy 
school]. Journal Medical Education Development. 2009; 1(1): 29-35. [Persian]  

35. Dal U, Arifoglu BC, Razi CS. What factors influence students in their choice of nursing in North of 
Cyprus?. Procedia- Social and behavioral Sciences. 2009; 1(1): 1924-30.  

36. Hobson E. Assessing students' motivation to learn in large classes. Am J Pharm Educ. 2002; 65: 825.  
37. Ghaderi R, Dastjerdi R, Sorush Z. [Barrasiye avamel moaser bar negareshe daneshjoyane pezeshki 

daneshgahe oloume pezeshkiye birjand nesbat be reshteye pezeshki dar sale 1381]. Journal of Medical 
Education. 2002; 3(2): 47-56. [Persian] 

38. Vahid-Dastjerdi E, Mahdian M, Nazarali S. [Barrasiye angizeye vorud be reshtehaye takhasosiye 
dandanpezeshki va barnamehaye shoglie ayande dardastyarane takhasosiye daneshkadeye 
dandanpezeshkiye shahid baheshti dar sal 1388-89]. Journal of Dentistry Faculty of Shahid Beheshti 
University of Medical Science. 2011; 29(1): 36-42. [Persian] 

39. Shahmohammadi F, Moosavi F, Golestan B. [Assessment of satisfaction about future job satisfaction 
among medical students]. Medical Sciemces Journal. 2008; 18(2): 133-9. [Persian] 

40. Hajian K, Nasiri A. [Evaluation of medical students' attitude toward future job in Babol University of 
Medical Sciences 2003]. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2006; 8(1): 86-95. [Persian] 

 



 

34  /)3(17: 2017  Iranian Journal of Medical Education http://ijme. mui. ac. ir  

Interest in the Field of Study and Affecting Factors: The Viewpoint of 
Students of Kashan University of Medical Sciences 

 
Mohsen Adib-Hajbaghery1, Mohamad Javad Arabi Matin Abadi2, Zahra Ghadirzadeh3, 

Hamed Moujoodi4, Mohamad Mehdi Ansaripour5 
 

Abstract 
 
Introduction: Medical sciences students’ interest in their field of study will increase their sense of 
responsibility and academic performance and improve healthcare services. The purpose of this study was to 
investigate the students’ interest in their field of study and affecting factors in Kashan University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 540 students of different fields of medical sciences were 
selected using a quota sampling method. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. Data 
were analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson correlation test. 
Results: The mean score of the students’ interest in their field of study was 75.69 (out of 100). The majority 
of the students expressed that they had selected their fields with awareness (76.5%). A rather weak 
significant inverse correlation was found between age and the interest score (r=-0.1, p=0.025). Among all 
the factors affecting interest, “being useful to the society” and “the social status of the field” had the highest 
effect on the students’ interest while “high school teachers” had the lowest effect. 
Conclusion: The interest scores were relatively lower in older students. Considering the effects of social 
status and feeling useful on creating and maintaining the interest in the profession, attempts should be made 
to reinforce the feeling of being useful in students. Moreover, the number of student admissions should be 
determined according to the capacity of the labor market. 
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