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هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي ميزان آگاهي دانشجويان رشته
 تهران نسبت به رشته تحصيلي خود در بدو ورود به دانشگاه

، نجيمه آقا 4، حجت اهللا فراهاني3ايي جماراني، مژگان طباطب2، محمد صاحب الزماني1فرهاد ادهمي مقدم
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  ، تهران ، ايرانواحد علوم پزشكي تهران ،متخصص چشم، فوق تخصص اكولوپالستي، دانشگاه آزاد اسالمي، استاديار 1
  ،  تهران ، ايران واحد علوم پزشكي تهران، دكتري تخصصي مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي ،استاديار 2
  ، تهران ، ايرانكارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران 3
  ، تهران ، ايرانواحد علوم پزشكي تهران ،دكتري تخصصي روانسنجي، دانشگاه آزاد اسالمي ،استاديار 4
  ، تهران ، ايرانتهران واحد علوم پزشكي ،روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالميگروه  ،كارشناسي ارشد 5

  چكيده
هاي دوره دانش آموزي انتخاب رشته دانشگاهي است. نداشتن آگاهي نسبت به رشته تحصيلي يكي از سرنوشت سازترين انتخاب :سابقه و هدف

عيين ميزان آگاهي دانشجويان گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تموجب به وجود آمدن عدم تطابق بين آينده شغلي افراد با نيازها و انتظاراتشان مي
 .هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران نسبت به رشته تحصيلي خود در بدو ورود به دانشگاه انجام شدرشته

هاي هاي مختلف علوم پزشكي و رشتهدانشجوي ترم اول (بدو ورود) رشته 501 اي رويزمينه - توصيفي اين مطالعه :يسروش برر 
ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب شده بودند، انجام شد. غير پزشك

  اي مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافيك و سواالت سنجش ميزان آگاهي بود. نامهابزار گردآوري اطالعات پرسش
موارد % 5/40در باال،  موارد %3/30بود. ميزان آگاهي دانشجويان در  60/3و  48/5ان دانشجوي آگاهيانحراف  معيار و ميانگين  :هايافته

بدين معني كه با افزايش مقطع  شت،با ميزان آگاهي دا يپايين بود. افزايش مقاطع تحصيلي رابطه مستقيمموارد % 1/29در متوسط و 
گاهي براساس مقاطع تحصيلي، مربوط به مقطع تحصيلي دكتراي باالترين رتبه آ فت.ياتحصيلي، آگاهي گروه مورد بررسي افزايش مي

 . بود 32/136اي و پايين ترين آن در گروه كارداني با ميانگين رتبه 17/342حرفه اي با ميانگين رتبه 

. ارنداهي متوسطي ديافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه اكثر دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه نسبت به رشته خود آگ :گيرينتيجه
ه هاي الزم از طرق مختلف نظير مدارس، رجهت شناخت هر چه بيشتر رشته هاي تحصيلي، مشاو ،گردد قبل از ورود به دانشگاهپيشنهاد مي

 .تحصيل مشغول شوند هاي جمعي، خانواده و..... ارائه گردد تا دانش آموزان با آگاهي قبلي رشته خود را انتخاب و با عالقه و انگيزه به ادامهرسانه

  .رشته تحصيلي ،آگاهي، دانشجويان واژگان كليدي:

  

  1مقدمه
 ،زنـد انسان درطول زندگي خويش بارها دست به انتخـاب مـي  

هاي واالي ترين ويژگيچرا كه قدرت حق انتخاب، يكي از مهم
                                                 

         محمــد دكتــر  ،وم پزشــكي تهــراند اســالمي، واحــد علــدانشــگاه آزا، : تهــراننويســنده مســئولآدرس 
  )  email: m_szamani@yahoo.com( صاحب الزماني
  1/9/93: مقاله تاريخ دريافت

  4/12/93 :تاريخ پذيرش مقاله

او در گذر عمـر از دوره نوجـواني بـه بعـد بـا دو       .انساني است
تخاب رشته تحصيلي و انتخـاب شـغل   انتخاب مهم و حياتي ان

انتخاب رشته تحصيلي در دوره متوسطه يكي از  .شودروبرو مي
هاي دوره دانش آموزي است كه اين سرنوشت سازترين انتخاب

اي براي انتخاب رشته دانشگاهي باشـد  تواند مقدمهانتخاب مي
). درايـن مقطـع، طـرح    1و از اهميت زيادي برخـوردار اسـت (  

دامه تحصـيل و يـا انتخـاب شـغل پـس از پايـان       ريزي براي ا
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آموزش دوره متوسطه موضوع مهمي است كه بايد به آن توجه 
شود و در اين زمينه اطالعات وسيعي در اختيار دانش آمـوزان  
گذاشته شود تا بتوانند در رابطه با ورود به دانشگاه جهت ادامه 

 ). 2(تحصيل و يا ورود به عرصه بازار كار تصميم گيري كنند 

كند كه نسـبت بـه شـناخت رشـته     امروزه هرشخص سعي مي
ولـي نبـود دفـاتر     ،تحصيلي خود تـالش هـايي را انجـام دهـد    

عـدم شـناخت دقيـق     هـا و مشاوره زياد درخيلـي ازشهرسـتان  
هاي دانشگاهي منجر به بروز مشكالتي در آينده بعضي از رشته

بـروز  گردد و زمينه علمي و تحصيالت بخشي از دانشجويان مي
نارضايتي، نگراني و عدم اطمينان نسبت به آينده شغلي رشـته  

). اين مسائل باعث شده است كـه افـراد از   3كند (را فراهم مي
طبقات گوناگون جامعه با انگيزه هاي مختلـف و گـاهي بـدون    
شناخت، آگاهي و عالقه وارد رشته هاي مختلف آموزشي شوند 

قت، هزينه و تالشي كه ). تعدادي از دانشجويان، علي رغم و4(
در انتخاب رشته داشته اند، اقدام به تغييـر رشـته مـي كننـد.     
تغيير رشته حتي در كشورهايي مانند آمريكا درحـال افـزايش   

ها مربوط به عدم شناخت فرد ين تغيير رشتها است. بسياري از
از رشتة تحصيلي يا عدم موفقيت در رشـتة مـورد نظـر اسـت.     

تواند منجر به بـي  از رشته انتخابي مي). عدم شناخت كافي 5(
عالقگي، سرخوردگي و درنتيجه افت تحصيلي دانشجويان شود 

). بيشترين علت تغيير رشتة دانشجويان، عدم شناخت فـرد  6(
از رشته تحصيلي ويا عدم موفقيت در رشتة مـورد نظـر اسـت    

). شناخت و آگاهي داشتن از رشته تحصـيلي سـبب ايجـاد    7(
  ). 8شود (ميانگيزه در فرد 

جهت انجام هر چـه بهتـر وظـائف محولـه      بايدلذا دانشجويان 
رشـته تحصـيلي خـود را     يشده در آينـده، بـا آگـاهي بيشـتر    

انتخاب نموده تا به دنبال آن عالقـه منـدي بيشـتري در آنهـا     
توانند ار منابع مختلـف نظيـر   ايجاد شود. آنها اين آگاهي را مي
ي خبري و غيره كسب نمايند خانواده، شاغلين حرف، رسانه ها

هاي دانشـگاهي  ). جستجوي آگاهانه اطالعات در مورد رشته9(
تواند در رضايت از تحصيل و موفقيـت  قبل از انتخاب رشته مي

دانشجويان تاثير بگذارد، و زمينه تعهد به حرفه مرتبط با رشته 
تحصيلي آنان را كه در آينده اختيار خواهند كرد را فراهم كند 

ها و عالقه به رشـته تحصـيلي،   در صورت شناخت رشته ).10(
حس مسئوليت پذيري افزايش خواهد داشت كه اين خود نيـز  
منجر به باال رفتن كارايي افراد در ارائه خدمات سامانه سالمت 

  ). 11گردد (مي
نداشتن آگاهي و عالقه نسبت به رشـته تحصـيلي موجـب بـه     

فـراد بـا نيازهـا و    وجود آمدن عدم تطابق بـين آينـده شـغلي ا   
گردد و عواقب سوء ناشي از اين مسئله متوجـه  انتظاراتشان مي

گـردد. بنـابراين ارائـه    نظام آموزشـي و سيسـتم سـالمت مـي    
راهكارهاي موثر براي افزايش رغبت دانشجويان نسبت به رشته 

بلكه  ،شوديتحصيلي نه تنها موجب ارتقاي سيستم آموزشي م
ها و مراكـز  ي انساني در بيمارستانمنجر به بازدهي باالي نيرو

گـردد  درماني و همچنين ارائه خدمات بهينه به بيماران نيز مي
فراهم آوردن زمينه و بستر مناسـب بـراي    ،راستااين ). در 12(

اشــتغال در مشــاغل مناســب، مطالعــه و بررســي خصوصــيات، 
  ). 1رسد (نظر ميه استعدادها و تمايالت فردي ضروري ب

به اهميت موضـوع آگـاهي دانشـجويان نسـبت بـه      لذا با توجه 
رشته تحصيلي خود و اهميت انتخاب رشته تحصيلي در آينده 
شغلي و از طرفـي نيـز بـا عنايـت بـه اينكـه تـاكنون مطالعـه         

اي در اين زمينه انجام نشده است و مطالعات پيشـين  گسترده
تنها محدود به يك رشته بوده اسـت، تصـميم بـر آن شـد تـا      

هـاي  با هدف تعيين ميزان آگاهي دانشجويان رشتهمطالعه اي 
مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشـكي تهـران نسـبت بـه     
رشته تحصيلي خود در بدو ورود به دانشگاه در سال تحصـيلي  

     .انجام گيرد 93-1392
  

  مواد و روشها
اسـت كـه روي    ايزمينه -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي

ــ   ــه تحص ــغول ب ــجويان مش ــدو ورود)  دانش ــرم اول (ب     يل در ت
هاي علوم پزشكي اعم از پزشكي، پرسـتاري، مامـايي،... و   رشته
هاي غير پزشكي شامل زيست شناسي، مهندسي پزشكي رشته

ــران در ســال    و ..... دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد پزشــكي ته
انجام شد. در اين مطالعه از روش نمونـه    1392-93تحصيلي 

سـبتي اسـتفاده شـد. تعـداد نمونـه      گيري تصادفي طبقه اي ن
دليل ه دست آمد كه به نفر ب 495براساس فرمول حجم نمونه 

نفر پرسشـنامه داد شـد كـه در     520احتمال ريزش نمونه، به 
طور كامل تكميل نمودنـد.  ه ها را  بنامهنفر پرسش 501نهايت 

 ،ابزار گردآوري اطالعات پرسش نامه بود. در اين پرسـش نامـه  
سوال در رابطـه   9مورد مشخصات دموگرافيك و  سوال در 12

 با سنجش ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به رشـته تحصـيلي  
شان در نظر گرفته شد. سواالت مربوط بـه ميـزان آگـاهي بـه     

دانم تنظيم شد، كه به پاسـخ بلـه نمـره    صورت بله ، خير، نمي
و به پاسخ نمي دانم نمـره صـفرتعلق     -1+، پاسخ خير نمره 1

و  -9. حداقل نمره خام  براي آگـاهي دانشـجويان نمـره    گرفت
+ بود. تقسيم بندي نمرات آگاهي دانشـجويان   9حداكثر نمره 

پايين و +)، 5+تا7+)، متوسط (نمره 8+تا 9صورت باال (نمره ه ب
نامـه  ) انجام شد. جهت تعيين اعتبارعلمي پرسش-9+تا4(نمره 
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 ورت كـه پرسـش  به اين صـ  ،از روش اعتبار محتوا استفاده شد
تن از اعضاي هيئت علمـي دانشـگاه    10يد و اصالح ينامه به تا

آزاد اســالمي واحــد پزشــكي تهــران رســيد. همســاني درونــي 
دست آمـد  ه ب α=76/0 سواالت از طريق ضريب آلفاي كرونباخ

    كــه مــورد تائيــد قــرار گرفــت. بــه منظــور نمونــه گيــري بــه  
ا در اختيـار  هـ نامـه هاي مربوطه مراجعه شـد. پرسـش  دانشكده

واحدهاي مورد پژوهش قرار گرفت و پس از اخذ پاسـخ جمـع   
  SPSSها به نرم افـزار  پس از ورود داده ،در پايانآوري گرديد. 

، از آمار توصيفي (جهت تهيه جداول،  تعيين فراواني 19 نسخه
مطلق و نسبي، ميانگين وانحراف معيار و ...) و آمار اسـتنباطي  

مستقل، تحليل واريانس يـك   tونه اي، تك نم  t(آزمون آماري
   . ها استفاده شددو) براي تحليل دادهطرفه و كاي

  
  هايافته

نفر  106%) و 8/78نفر زن ( 395 ،دانشجوي مورد مطالعه 501از 
بـا   50/21±20/5%) مرد بودند. ميانگين سني دانشـجويان  2/21(

 47، سال بود. از بين شـركت كننـدگان   51و حداكثر  16حداقل 
نفر دانشـجوي كارشناسـي    359%)، 14/9نفر دانشجوي كارداني (

نفـر   54%) و 2/6نفر دانشجوي كارشناسي ارشـد (  %31)،  7/71(
 %)4/85نفـر (  427%) بودنـد.   8/10اي (دانشجوي دكتري حرفه

داراي درآمد %) 9/37(نفر  190و بيكار %) 4/79نفر ( 398مجرد، 
يون تومان بودند. در اكثريـت  ماهانه خانواده بيش از يك ونيم ميل

نفر شغل پدر  204%)، 8/85نفر سرپرست خانواده پدر ( 430آنها، 
نفـر   198، شغل مادر خانـه دار  %)8/76نفر ( 385%)، 7/40آزاد (

تحصيالت %) 3/43نفر ( 217و در تحصيالت پدر ديپلم %) 5/39(
ـ  مادر نيز ديپلم  ا بود. نتايج نشان داد كه بين آگاهي دانشـجويان ب

 جنسيت و تحصيالت پدر و مادر ارتباط معني داري وجود نـدارد 
)05/0P>   داري ). اما بين آگاهي با رشته تحصـيلي ارتبـاط معنـي

). همچنين بين ميزان آگاهي دانشجويان P>001/0وجود داشت (
 ).P=557/0داري وجود نداشت (يدختر و پسر تفاوت معن

 جويان مورد مطالعهميانگين و انحراف معيار آگاهي دانش 1جدول 
درنتيجه ميانگين كل بـا تمركـز در   دهد، نشان مي 58/5±6/3را 

  سطح متوسط، انحرافي به سطوح باال و پايين را يافته است.
  

 دانشجويان ميانگين و انحراف معيار ميزان آگاهي .1جدول 

 انحراف معيار ميانگين بيشترين كمترين تعداد متغير

 60414/3 4857/5 00/9 - 00/7 501 آگاهي

  

بيانگر ايـن اسـت كـه بيشـترين درصـد       2نتايج جدول شماره 
پاسخ به سئواالت مربـوط بـه گزينـه بلـه و سـپس نميـدانم و       

  . كمترين به خير اختصاص داشته است
  

پاسـخ بـه سـواالت آگـاهي در      )درصـد (توزيـع فراوانـي    .2جـدول  
   دانشجويان

 فراواني (درصد) 

 بله نمي دانم خير

 يلي ام در آينده بازار كاري خوبي داردرشته تحص

 )6/9(48 )9/25(130 )5/64(323 

 رشته تحصيلي ام در آينده موقعيت اجتماعي مناسبي دارد

 )8/7(39 )4/18(92 )9/73(370 

با اشتغال در رشته تحصيلي ام در آينده از نظر مالي تامين خـواهم بـود و   
  از درآمد خوبي برخوردار خواهم شد

 )6/13(68 )9/41(210 )5/44(223 

مي دانم پس از فراغـت از تحصـيل در كـدامين سـازمان يـا ارگـان بايـد        
  مشغول به كار شوم

 )4/13(67 )7/27(138 )1/59(296 

در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، به اشتغال در ايـن سـازمان هـا عالقـه     
  مندم

 )8/5(29 )7/32(164 )5/61(308 

  تحصيلي ام مشغول به كار شومدر آينده مي توانم در رشته 
 )8/4(24 )0/19(95 )2/76(328 

  رشته هاي مختلف تحصيالت تكميلي رشته ام را تا حدودي مي شناسم
 )1/15(76 )14(70 )9/70(355 

از اكثر مشكالت و سختي هاي طول تحصيل و هنگـام اشـتغال در آينـده    
  آگاهي دارم و آنها را از هم اكنون پذيرفته ام

 )4/8(42 )7/17(88 )9/74(371 

  با آگاهي كامل مي توانم رشته تحصيلي خود را به ديگران معرفي كنم
 6/14 6/10 9/74 

 
نشـان مـي دهـد كـه ميـزان آگـاهي        3نتايج جـدول شـماره   

% متوسـط و  5/40% بـاال،   3/30دانشجويان مـورد بررسـي در   
% پايين است. يافته ها نشان مي دهد علـي رغـم اينكـه     1/29
شترين درصد آگاهي دانشجويان در سطح متوسط بـوده امـا   بي

درصـد   95به كمـك آزمـون آمـاري نسـبت ايـن اخـتالف بـا        
مـي   1اطمينان معني دار نبوده و مويد نتـايج جـدول شـماره    

  باشد. 
  دانشجويان توزيع فراواني و درصد ميزان آگاهي .3جدول 

 درصدفراواني تراكمي درصد فراواني متغير

 3/30 3/30 152 باال

 9/70 5/40 203 متوسط

 0/100 1/29 146 پايين
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رشـته مـورد مطالعـه در خصـوص      22از ، 4جدول با توجه به 

هــاي آگــاهي بــاال، متوســط و پــايين، رشــته وضــعيت ميــزان
%) و رشته 50كارشناسي مامايي از بيشترين درصد آگاهي باال (

خوار بـود.  كارداني بهداشت خانواده از صفر درصد آگاهي باال بر
رشــته كارشناســي ناپيوســته علــوم آزمايشــگاهي از بيشــترين 

%) و رشـته كارشناسـي مامـايي از    60درصد آگاهي متوسـط ( 
%) برخـوار بـود. رشـته    4/21كمترين درصد آگـاهي متوسـط (  

ها از بيشترين درصد كارداني بهداشت خانواده مبارزه با بيماري
از كمتـرين   %) و رشـته دكتـراي عمـومي   7/66آگاهي پـايين ( 

آزمـون آمـاري آنـاليز     ) برخـوار بـود.  4/3درصد آگاهي پايين (
هـاي  هاي آگاهي بر حسـب رشـته  واريانس يك طرفه ميانگين

  ).P>001/0داري را نشان داد (اختالف معنيمختلف 

والـيس   -با استفاده از آزمون ناپـارامتري كروسـكال    5جدول 
قـاطع تحصـيلي،   كه  باالترين رتبه آگاهي براساس منشان داد 

اي (عمــومي) بــا مربــوط بــه مقطــع تحصــيلي دكتــراي حرفــه
تـرين آن در گـروه كـارداني بـا     و پايين 17/342ميانگين رتبه 

  باشد.مي 32/136ميانگين رتبه اي 
  

رتبه بندي آگاهي دانشـجويان براسـاس مقـاطع مختلـف      .5جدول 
  تحصيلي
 رتبه ميانگين رتبه ها رشته ها

 1 17/342 دكتراي حرفه اي 

 2 77/263 كارشناسي ناپيوسته

 3 19/243 كارشناسي پيوسته

 4 30/239 كارشناسي ارشد

 5 32/136 كارداني

  يعت آگاهي دانشجويان به تفكيك رشتهتوزيع فراواني (درصد) وض. 4جدول 
 كل آگاهي رشته

 پايين متوسط باال

 25)100( 7)28( 8)32( 10)40( كارشناسي نا پيوسته اتاق عمل و هوشبري

 15)100( 6)40( 5)3/33( 4)7/26( كارشناسي پيوسته اتاق عمل

 21)100( 8)1/38( 5)8/23( 8)1/38( كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

 14)100( 4)6/28( 3)4/21( 7)50( ارشناسي ماماييك

 34)100( 13)2/38( 11)4/32( 10)4/29( كارشناسي پيوسته مهندسي پزشكي باليني

 24)100( 15)5/62( 9)5/37( 0 كارداني بهداشت خانواده

 16)100( 4)25( 6)5/37( 6)5/37( كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي

 31)100( 4)9/12( 14)2/45( 13)9/41( كارشناسي پيوسته پرستاري

 7)100( 3)9/42( 2)6/28( 2)6/28( كارشناسي ارشد ژنتيك

 20)100( 7)35( 9)5( 4)20( كارشناسي زيست شناسي گرايش ژنتيك

 37)100( 10)27( 20)1/54( 7)9/18( كارشناسي زيست شناسي گرايش بيوشيمي

 41)100( 17)5/41( 17)5/41( 7)1/17( كارشناسي زيست شناسي گرايش سلولي مولكولي

 41)100( 15)6/36( 19)3/46( 7)1/17( كارشناسي زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي

 14)100( 3)4/21( 5)7/35( 6)9/42( كارشناسي ارشد پرستاري

 12)100( 0 7)3/58( 5)7/41( كارشناسي پيوسته هوشبري

 7)100( 1)3/14( 4)1/57( 2)6/28( كارشناسي ارشد زيست شناسي علوم جانوري

 59)100( 2)4/3( 28)5/47( 29)2/49( دكتراي پزشكي عمومي

 10)100( 1)10( 6)60( 3)30( كارشناسي  ناپيوسته علوم آزمايشگاهي

 9)100( 6)7/66( 2)2/22( 1)1/11( كارداني بهداشت مبارزه با بيماريها

 34)100( 6)6/17( 12)3/35( 16)1/47( كارشناسي روان شناسي باليني

 20)100( 11)55( 7)35( 2)10( كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت محيط

 10)100( 3)30( 4)40( 3)30( كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي

 501)100( 146)1/29( 203)5/40( 152)3/30( كل
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  بحث
مطالعات پيشين در خصوص ميزان آگاهي دانشجويان مختلـف  
نشان داده اند كه سنجش آگاهي دانشجويان از رشته تحصيلي 

هـاي الزم  دادن آگـاهي  و خود از اهميت بااليي برخوردار است
در مورد رشته تحصـيلي و ادامـه تحصـيل در رشـته مربوطـه      
موجبات عالقـه منـدي دانشـجويان را بـراي ادامـه تحصـيل و       

 ).  11( كندموفقيت بيشتر فراهم مي

   مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعيــين ميــزان آگــاهي دانشــجويان 
هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي واحـد پزشـكي تهـران    رشته

حصيلي خود در بدو ورود به دانشگاه در سـال  نسبت به رشته ت
انجام گرديد. يافتـه هـاي مطالعـه حاضـر      1392-93تحصيلي 

نشان داد كه ميانگين آگاهي دانشجويان رشـته هـاي مختلـف    
و  48/5نسبت به رشته تحصيلي خود در بدو ورود به دانشـگاه  

% 3/30اسـت. آگـاهي دانشـجويان در     60/3با انحـراف معيـار   
پـايين  مـوارد  % 1/29متوسـط و در  موارد % 5/40 در باال،موارد

) 1389نتايج مطالعه عباس زاده وهمكاران ( ،بود. در اين راستا
روند انتخاب رشته دانشجويان پرستاري دانشـگاه  "كه با هدف 

بر اسـاس نظريـه    1388تا  1385علوم پزشكي كرمان از سال 
 انجام شـد، نشـان دادنـد كـه بيشـتر      "شغل و شخصيت هالند

دانشجويان اطالعات خود را قبـل از انتخـاب رشـته، كـم و در     
). در مـورد پاسـخ بـه    10حين تحصيل متوسط ذكـر كردنـد (  

سواالت سنجش ميزان آگاهي كه يافته ديگري از مطالعه بـود،  
اكثريت دانشجويان رشته هاي مختلف در بدو ورود به دانشگاه 

آينـده بـازار   اينگونه پاسخ داده بودند كه رشته تحصيليشان در 
كار خوب و موقعيت اجتماعي مناسبي دارد. در رشته آنان كـار  
ــا اشــتغال در رشــته    ــده ب ــا در آين مناســب وجــود دارد و آنه
تحصليشان از درآمد خوب و تامين مالي برخوردار خواهند بود. 

دانند پس از فراغت از تحصيل بايد در كدامين سازمان آنها مي
هايي عالقه غال در چنين سازمانمشغول به كار شوند و به اشت

دارند. اكثريت آنها رشته هاي مختلف تحصيالت تكميلي رشته 
هاي حين تحصيل و شناسند و از مشكالت و سختيخود را مي

اشتغال در آينده آگاهند. اكثريت شركت كنندگان همچنين به 
توانم رشته تحصيلي خـود  اين سوال كه من با آگاهي كامل مي

، معرفي كنم، پاسخ مثبـت دادنـد. در ايـن راسـتا     را به ديگران
تعيـين  ") كه با هدف 1389نتايج پژوهش كمالي و همكاران (

انگيــزه انتخــاب رشــته مامــايي توســط دانشــجويان دانشــكده 
انجام شد، نشان داد كسب موقعيت  "پرستاري و مامايي زنجان

) از انگيـزه اصـلي دانشـجويان    2اجتماعي ( مـرتبط بـا سـوال    
) 3كه كسب درآمد (مـرتبط بـا سـوال     در صورتي ،بود مامايي

 ش). مصطفوي وهمكاران4نها داشت (آنقش كمرنگي در انگيزه 
تعيـين انگيـزه هـا و    ") در پژوهش خود كـه بـا هـدف    1391(

 "عوامل موثر بر انتخاب رشته داروسازي در طول دوره تحصيل
انجام دادند، بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه دانشـجويان رشـته        

) 3وسازي نسبت به درآمدزايي رشته خود (مرتبط با سـوال دار
در اتنخـاب شـغل دو    ،طـور كلـي  ه ). ب12( نظري موافق دارند

عامل منزلت اجتمـاعي و وضـعيت اقتصـادي مناسـب تعيـين      
) در 1393( ش). نعمت اللهي و همكاران7،13كننده مي باشد (

بررسي ديـدگاه هـا و انگيـزه هـاي      "مطالعه خود كه با هدف 
 مشهد دندانپزشكي انشجويان سال اول و آخر رشته دانشكدهد

 ،انجـام دادنـد   "تحصيلي رشته عنوان به دندانپزشكي انتخاب از
به اين نتيجه رسيدند كـه دانشـجويان ايـن رشـته مـوثرترين      
عوامل در انتخاب رشته دندانپزشكي را درآمـد مـالي مناسـب،    

ي خـوب  ) و موقعيـت اجتمـاع  3امنيت شغلي (مرتبط با سوال 
).  يافتـه هـاي مطالعـه    2) ذكر كـرده انـد (  2(مرتبط با سوال 

بررسـي ميـزان   ") كـه بـا عنـوان    1387شهرياري و همكاران (
مندي دانشـجويان پيراپزشـكي ارتـش در مـورد رشـته      رضايت

انجام شد حاكي از اين است كه دانشجويان  "تحصيلي مربوطه
ت خود را %) رضاي36رشته علوم آزمايشگاهي بيشترين درصد (

از رشته تحصيلي مربوطه ابراز داشتند كه از داليل آن مي توان 
به شناخت عمومي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و نيـز  
امكان ادامه تحصيل تا مقاطع بـاالتر و بـازار كـار  ايـن رشـته      

). نتــايج 8) در جامعــه اشــاره كــرد (1و  6(مــرتبط بــا ســوال 
تعيين ميـزان  "ه با هدف ) ك1387پژوهش ارفعي و همكاران (

عالقه مندي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران 
انجام شد حاكي از آن است كه  "نسبت به رشته تحصيلي شان

) بـا ميـانگين درصـد    1وجود بازار كار مناسب (مـرتبط سـوال   
از جمله علل كم كردن گرايش دانشـجويان   5/35 ± 14امتياز 

بود. نزديك به نيمي از دانشجويان نسبت به رشته تحصيليشان 
نفر نيز، ذكر كرده بودند كه اين رشته (مامـايي) را بـراي    125

) 9) (مرتبط با سـوال  3تحصيل به ديگران معرفي نخواند كرد (
  كه با مطالعه حاضر همخواني نداشت.

هاي ديگر نشان داد كه بين ميزان آگاهي دانشـجويان بـر   يافته
نـين  چداري وجود دارد. هميمعناساس رشته تحصيلي تفاوت 

نتايج مطالعه حاضر بيانگر آن است كه افزايش مقاطع تحصيلي 
بدين معني كه با افـزايش   ،رابطه مستقيم با ميزان آگاهي دارد

ـ  ه مقطع تحصيلي، آگاهي گروه مورد بررسي افزايش مي يابد، ب
باالترين رتبـه آگـاهي در واحـدهاي مـورد مطالعـه       كه طوري

طع تحصيلي، مربوط به مقطـع تحصـيلي دكتـراي    براساس مقا
تـرين آن  و پـايين  17/342اي (عمومي) با ميانگين رتبه حرفه
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ـ  32/136اي در گروه كارداني با ميانگين رتبه ه بود. متاسفانه ب

دليل كمبـود و در برخـي از رشـته هـاي مـورد بررسـي نبـود        
مطالعات مشابه در زمينه آگاهي دانشجويان نسـبت بـه رشـته    

صيليشــان، مقايســه مطالعــه حاضــر بــا تعــداد محــدودي از تح
ــه راه گشــاي     ــن مطالع ــد اســت اي ــام شــد امي ــات انج     مطالع

  هاي آتي باشد.پژوهش
هاي حاصل از اين مطالعـه و اهميـت انتخـاب    با توجه به يافته

ـ   دنبـال  ه رشته تحصيلي در آينده شغلي و با عنايت به اينكـه ب
ميزان عالقـه منـدي و   آگاهي بيشتر نسبت به رشته تحصيلي، 

شود، پيشـنهاد  موفقيت دانشجويان در رشته انتخابي بيشتر مي
گردد در طول دوران تحصـيل و قبـل از ورود بـه دانشـگاه،     مي

ــيم و تربيــت و    ــوزش ، تعل ــم و كيــف آم ــوزان از ك   دانــش آم
ـ    هاي تئوري و عملي رشـته فعاليت ه هـاي مختلـف تحصـيلي ب

گاه آگاه گردند. دانـش  خصوص رشته مورد عالقه خود در دانش
توانند از منابع مختلف نظيـر خـانواده،   آموزان اين آگاهي را مي

هـاي جمعـي و دفـاتر مشـاوره تحصـيلي      شاغلين حرف، رسانه
كسـب نماينــد. همچنــين ضــروري اســت كــه شــيوه پــذيرش  
دانشجويان  برمبناي خصوصيات شخصيتي و اخالقـي، انگيـزه   

بق بـا نيازهـاي جامعـه    هاي دروني و استعدادهاي آنان و مطـا 
باشد، تا بدين وسيله از هدر رفتن سرمايه هاي مادي و معنوي 

  . فردي و اجتماعي جلوگيري شود
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