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  دهيچك
ـ عنـوان    بـه  يداروسـاز  ي رشـته . انتخاب شغل است يهر انسان در طول زندگ ي ن دغدغهيتر ن و مهميتر يد اساسيترد يب :زمينه و هدف ك حرفـه كـه   ي

تواند باعـث   يها م ان و ارتقا دادن آنيق دانشجويها و عال زهيشناخت انگ. شدبا ياز جوانان م يارياست مورد عالقه و انتخاب بس ياز علوم بهداشت يا شاخه
ي  دانشكده اول و دوم و سوم يها ان ساليان دانشجويدر م يداروساز ي ثر در انتخاب رشتهؤن عوامل ميين مطالعه با هدف تعيا .ان شوديت دانشجويموفق
  .انجام شد 1387زنجان در سال سازي  دارو
 ي هيـ ار كليـ ه و در اختيـ ته يداروساز ي ورود به رشته يها زهيدر مورد انگ لسؤوا 17ا و روا شامل يپا يا پرسشنامه يفين مطالعه توصير اد :بررسي روش

  و اسـتفاده از آزمـون   يفيهـا بـا آمـار توصـ     داده. قـرارداده شـد  ) نفـر  89(زنجان  يداروساز ي اول و دوم و سوم دانشكده يها سال يان داروسازيدانشجو
  .ل شديتحل SPSS ي و برنامه يتنيو من

ر ين تـأث يتر بود و كم يانتخاب رشته داروساز ي  زهين انگيتر مهم ياجتماع يها تياد و عالقه  به ساخت دارو، كسب موقعيز يداشتن فرصت شغل :ها يافته
ت يـ ان پسـر عوامـل كسـب درآمـد و كسـب موقع     يدانشجوز يدو جنس ن ي سهيمقادر . مارستان داشتيخانواده و كار در ب ي هيدوستان و توص ي هيرا توص
  .ان دختر در انتخاب رشته خود دخالت داده بودنديش از دانشجويرا ب ياجتماع

 يپزشـك  و دنـدان  يپزشـك  يهـا  رشـته  ياز مطالعات انجام شده بـرا  ياريسه با بسيمقا قابل يان داروسازين دانشجويعوامل انتخاب رشته در ب :يريگ جهينت
  .كوشش نمود يه بهداشتيمراقبت اول گروهگاه داروساز به عنوان عضو يجا ي توان نسبت به ارتقا ين عوامل ميبا شناخت اباشد و  يم

  زه، انتخاب رشتهي، انگيداروساز يدانشجو: يديكل گان واژ
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اوقات  يو بعض )1( شوند يم يمختلف آموزش يها وارد رشته
رغـم   يعل يانتخاب ي در مورد رشته يل عدم شناخت كافيبه دل

ر رشته يياد اقدام به تغيز ي نهياز دست دادن وقت و صرف هز
ـ لطمـات ز موجـب  كـه  ) 2( كنند يم بـه خـود و جامعـه     يادي
ز در حـال  يافته ني توسعه يدر كشورها ين اتفاق حتيا .شود يم

ـ  يهـا  قيـ مـر باعـث تحق  ن ايو همـ  اسـت ش يافزا در  يفراوان
انتخـاب   يهـا  زهيـ ا در رابطـه بـا عوامـل و انگ   يـ دن يكشورها

ار مهـم و  يزه عامـل بسـ  يـ انگ. شده است يدانشگاه يها رشته
ــ  ــام بس ــل انج ــاز فعال ياريعام ــه  تي ــا و از جمل ــه  يريادگي

ـ  ياسـتاند  .)3( باشـد  يم يآموزشگاه زان يـ ن ميج و همكـاران ب
 يليتحصـ  ي زهيو ابعاد مختلف انگ يبه اهداف آموزش يابيدست
ـ آموزان در ا نفر از دانش 318ن يدر ب ـ ا يزونـا ياالت آري االت ي

را گـزارش نمـوده اسـت     يدار يمعنـ  ي كا رابطهيامر ي متحده
)001/0=P()4(. يرويــن نيكل و همكــاران بــين مســيهمچنــ 

مشاهده  يمعلمان ارتباط يت و عملكرد شغليو رضا يزشيانگ
ان در دانشگاه را يچهارم از دانشجو كي اند و علت حضور كرده

ها  نده آنيا آي يفعل يت شغليم در ارتباط با وضعيمستقطور  به 
و  ياجتماع يها العمل ا بهبود عكسيجاد يا يبرارا و نه درصد 

مطالعـات مختلـف نشـان    . )5( اعـالم كردنـد   يروابط شخصـ 
 يهــا جملــه رشــته از يان گــروه پزشــكيانــد كــه دانشــجو داده

ــدال يداروســاز و يدندانپزشــك ،يپزشــك ــرا يل متفــاوتي  يب
ك با مردم يكه شامل ارتباط نزد )7و 6( اند انتخاب رشته داشته

مد، آكسب در خدمت به جامعه، ،يت اجتماعيو احترام و موقع
در  نمونـه  يبـرا . ا داروخانه مستقل بوده اسـت يداشتن مطب 

ـ تما يپزشـك  ان دنـدان يك دانشجويمطالعه زاد بـه   يشـتر يل بي
 نظيـر  ييهـا  انـد و جنبـه   ن شغل داشـته يا ييدرآمدزا يها جنبه

در . اسـت  بـوده  برخـوردار  يت كمتـر يـ كمك به مردم از اهم
ـ ا يتيبه عوامـل شخصـ   يان پزشكيدانشجو ،سهيمقا ن شـغل  ي

ش از عامل درآمـد  يو ارتباط با مردم ب يت اجتماعيمانند موقع
بـا مـردم   پور ارتباط  يهاشم ي در مطالعه .)9و 8(كنند  يفكر م

 يپزشـك  ان دنـدان يدانشـجو  ي انتخاب رشته ي زهيانگ نيتر ممه

و  يپزشـك  ي رشته يرو اما اغلب مطالعات بر) 10(بوده است 
 ي مطالعـه  دليـل ن يبـه همـ  . صورت گرفته است يپزشك دندان

 ر هـر يمختلـف و تـأث   يهـا  زهين عوامل و انگييتع يحاضر برا
ان يدر دانشـجو  يداروسـاز  ي ها در انتخـاب رشـته   كدام از آن
 1387سوم زنجان در سال و دوم  ،اول يها در سال يداروساز

 يبرا يزشيشناخت بهتر عوامل انگ يبرا يانجام گرفت تا گام
ن عوامـل بتـوان در   يا يبا ارتقا تا. باشد يان داروسازيدانشجو

ـ و ارا يت داروسـاز يـ فيجهت بهبود ك  يـي خـدمات دارو  ي هي
  .ران اقدام نموديداروسازان ا

ـ اسـت لـذا با   ر در رفتـار ييتغ ينوع يريادگيآنجا كه  از د بـه  ي
ـ يـ فراگ يهـا  ييق و توانـا يعال ،ها زهيانگ ،استعدادها  بـرد  يران پ

و  يگاه داروسازيجا يها بتوان به اعتال دادن آن و با ارتقا )11(
در جامعه  يبهداشت ي هيم مراقبت اوليعنوان عضو ت  هداروساز ب

ـ ت اريـ فيو به طبـع آن بهبـود ك   تـر و   خـدمات صـادقانه   ي هاي
  . افراد جامعه همت گمارد يتر و مراقبت بهتر از سالمت ستهيشا
  

  بررسيروش 
مـورد نظـر    ي جامعـه  يمقطعـ  ،يفيتوصـ  ي ن مطالعهيا در     

ــال اوليدانشــجو ــته ،ان س ــاز ي دوم و ســوم رش در  يداروس
توسـط  پرسشنامه . زنجان انتخاب شدند ي داروسازي دانشكده

ان يدانشـجو  ي هيـ ار كليـ ك جلسه در اختي در و محقق ساخته
گرفـت و سـپس از    قـرار ) نفـر  89(دوم و سوم  ،اول يها سال

شان خواسته شد كـه آن را در همـان جلسـه بـه پژوهشـگر      يا
ر مطالعات و يسا ين پرسشنامه بر اساس بررسيا. ل دهنديتحو

م شـد  يتنظـ مطرح شده در مطالعه واگلوم  سؤواالت مخصوصا
 ياصـل  ي در سـه دسـته   سـؤواالت واگلوم  ي العهدر مط .)12(

 يهـا  و فرصـت  يا حرفـه  يهـا  ، مهارتياجتماع يها تيموقع
ـ در ا. شـده بودنـد   يبنـد  دسته يشغل از  ين پـژوهش تعـداد  ي

ها اضـافه   نآوال به ؤس يپرسشنامه انتخاب و تعداد سؤواالت
 يشدند و توسط تعداد يبند گروه دسته 17ها در  زهيد و انگش

بعــد از  .شــد ين رشــته بررســيــن متخصــص در ااز همكــارا
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 يآلفـا  ي پرسشنامه بـا محاسـبه   ييها روا رات و اصالح آنييتغ
ان ياز دانشــجو .)a=60/0(قبــول بــود  كرونبــاخ تــا حــد قابــل

ر هـر كـدام از عوامـل ذكـر شـده در      يزان تـأث يـ خواسته شد م
 يكـ يبا انتخـاب   يداروساز ي انتخاب رشته يپرسشنامه را برا

 .ندياعالم نما) تياهم مهم و كم مهم، نسبتا اريبس( يها نهياز گز
ـ  ها بر اساس مطالعات كـراس  اسين مقيانتخاب ا و واگلـوم   يل

اس يها از مق نهيبه پاسخ گز يده در نمره). 7و10(انجام گرفت 
، 3 ي ار مهم نمرهيكه به موارد بس يطور هب .ت استفاده شداكريل

هـا بـا    داده .داده شد 1 ي ت نمرهياهم و كم 2 ي مهم نمره نسبتا
زش در يانگ ي سهيمقا يو برا دشل يه و تحليتجز يفيمار توصآ

در  يتنـــيو مـــن يمختلـــف از آزمـــون آمـــار يهـــا گـــروه
  . استفاده شد  SPSSافزار نرم

  جينتا
 ي ان دانشـكده يار دانشـجو يـ نامه كـه در اخت  پرسش 89از      

 )ددرصـ  9/79(نامـه   پرسش 71زنجان قرار گرفت  يداروساز
سـال   يدانشـجو  32نامه  پرسش 71از مجموع . بازگردانده شد

دانشـجو، دختـر    39و ) درصـد  1/45( اول و دوم و سوم پسر
ورود به رشـته   يها زهيانگ يع فراوانيتوز .بودند) درصد 9/54(

انگر آن اسـت كـه   يده و بيه گرديارايك  در جدول يداروساز
 يفرصت شـغل داشتن  يانتخاب رشته داروساز ي زهين انگياول
 يت اجتمـاع ياد بوده و عالقه به ساخت دارو و كسب موقعيز

قـرار   يبعـد  يهـا  و خدمت به جامعه در رتبه يو عنوان دكتر
  . دارند

  

  زنجان يداروساز ي دوم و سوم دانشكده ،سال اول يان داروسازيپاسخ دانشجو يع فراوانيتوز: 1جدول 
  1387در سال  يداروساز ي به رشته ورود يها زهيدر مورد انگ 

  
  

  اهميت كم  مهم نسبتا بسيار مهم انگيزه
  مقدار  درصد  مقدار  درصد مقدار درصد

  1  4/1  7  10 62 6/88 اديز يداشتن فرصت شغل
  5  1/7  4  7/5 61 1/87  عالقه به ساخت  دارو

  3  2/4  7  9/9 61 9/85  يكسب عنوان دكتر
  1  4/1  10  1/14 60 5/84 يت اجتماعيكسب موقع
  6  6/8  8  4/11 56 80  جامعه خدمت به

  1  4/1  14  7/19 56 9/78  كسب درآمد
  3  3/4  12  1/17 55 6/78 مستقل ي داشتن داروخانه
  8  3/11  8  3/11 55 5/77 باالتريتخصص يها ورود به رشته

  4  8/5  15  7/21 50 5/72 يعالقه به صنعت داروساز
  6  6/8  16  9/22 48 6/68  ييق در علوم دارويتحق

  6  7/8  19  5/27 44 8/63 مارانيه مشاوره دادن بعالقه ب
  9  9/12  21  30 40 1/57  يياهان دارويشناخت گ
  4  7/5  27  6/38 39 7/55  ك با مردميارتباط نزد

  14  3/20  18  1/26 37 6/53 مارستانيعالقه به كار در ب
  6  5/8  27  38 38 5/53  خانواده ي هيتوص
  11  7/15  25  7/35 34 6/48  دوستان ي هيتوص
  35  53  13  7/19 18 3/27  ياتفاق يقبول
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هـاي   مستقل، ورود به رشته ي كسب درآمد و داشتن داروخانه
و  تخصصي باالتر از عوامل باالي انگيزشي انتخاب رشته بـود 

دوستان،  ي خانواده و توصيه ي ارتباط نزديك با مردم و توصيه
ـ  عالقه به مشاوره دادن بيمـاران و تحقيـ   و ي ق در علـوم داروي

داروسـازي   ي ي اهميت كمتري در انتخاب رشـته اهان دارويگي
داروسازي مربوط  ي به رشته و كمترين علت ورود داشته است

باشـد كـه بيـانگر ايـن      اتفاقي و شانسي بـودن مـي   ي به گزينه
هـاي   موضوع است كه دانشجويان با آگـاهي و داشـتن انگيـزه   
و  انـد  هفردي و اجتماعي نسبت به انتخاب رشـته اقـدام نمـود   

انتخاب رشته ميان دانشجويان دختر  ي نمرات انگيزه ي مقايسه
 ي عنوان انگيزه  هكننده نشان داد كه عامل درآمد ب و پسر شركت

ــا  دانشــجويان پســر اخــتالف معنــي ي انتخــاب رشــته داري ب
 دانشـجويان پسـر   .)P=001/0(اسـت    دانشجويان دختر داشته

و ) P=05/0(براي عـواملي چـون كسـب موقعيـت اجتمـاعي      
در  .انـد  ل بودهياهميت بيشتري قا) P=02/0(دوستان  ي توصيه

بـيش از دانشـجويان پسـر بـه عامـل       مقابل دانشجويان دختـر 
و عالقـه بـه سـاخت دارو     )P=03/0(ي ق در علوم دارويتحقي

)04/0=P (اند  عالقه بيشتري نشان داده) 2جدول(.  
  

  ك جنسيان به تفكيدانشجو يها زهين نمرات انگيانگيم ي سهيمقا: 2 جدول
  

 Pvalue  دختر پسر 

  نيانگيم  اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع

  69/0  51/1  65/0 48/1 6/0  ك با مردميارتباط نزد
  55/0  77/1  54/0 65/1 71/0  خدمت به جامعه

  05/0  75/1  5/0 94/1 25/0  يت اجتماعيكسب موقع
  34/0  4/1  67/0 53/0 62/0  خانواده يهيتوص
  02/0  16/1  72/0 53/1 71/0  دوستان يهيتوص

  001/0  62/1  55/0 97/1 18/0  كسب درآمد
  68/0  72/1  52/0 62/1 67/0 يعالقه به صنعت داروساز

  18/0  43/1  79/0 2/1 81/0  مارستانيعالقه به كار در ب
  10/0  64/1  63/0 87/1 34/0  مستقل ي داشتن داروخانه

  27/0  75/1  6/0 91/1 3/0  يكسب عنوان دكتر
  21/0  82/1  46/0 94/1 25/0  اديز يداشتن فرصت شغل

  05/0  7/1  58/0 39/1 72/0 مارانيعالقه به مشاوره دادن ب
  03/0  75/1  55/0 42/1 72/0  ييق در علوم دارويتحق

  09/0  56/1  68/0 29/1 74/0  يياهان دارويشناخت گ
  04/0  9/1  45/0 7/1 65/0  دارو عالقه به ساخت
  12/0  77/1  59/0 53/1 76/0 باالتريتخصص يها ورود به رشته

  71/0  71/0  87/0 79/0 88/0  ياتفاقيقبول
  

  بحث
سـه  يمقا دست آمده قابـل  هج بين پژوهش نشان داد كه نتايا     

   يجمله پزشـك  از يگروه پزشك يها انتخاب رشته يها زهيبا انگ

  
كننده  ان شركتيدانشجو .)8،7،6و13( باشد يم يشكپز و دندان

را  يداروسـاز  ياد بـرا يز ين مطالعه داشتن فرصت شغليدر ا
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ز عالقـه بـه سـاخت    يـ ن اند ل انتخاب رشته دانستهين دليتر مهم
و خـدمت بـه    يت اجتمـاع يـ موقع ،يكسب عنوان دكتر ،دارو

 ييار بـاال يت بسـ يـ از اهم يان داروسـاز يدانشجو يجامعه برا
ن يتـر  مهم) 10(پور  ياما در مطالعه هاشم. ردار بوده استبرخو

ت يـ ارتباط با مـردم و موقع  يپزشك دندان ي ل انتخاب رشتهيدل
مانند  يتيشخص يها جنبه يپزشك ي رشته يبود و برا ياجتماع
ر يشـتر از سـا  يو ارتباط بـا مـردم ب   يت و احترام اجتماعيموقع

 يان داروسازيانشجود يكه برا  يصورت در. ر داشتنديثأعوامل ت
برخـوردار   يت كمتـر يـ اهم ي عامل ارتباط با مـردم از درجـه  

ما از  ي فرهنگ و شناخت جامعه ،ها تين با واقعيا است و بوده
پزشكان نسـبت   را پزشكان و دندانيز ،مطابقت دارد يداروساز
را بـا   يشـتر يمدت زمـان ب  يبهداشت يها ر مشاغل رشتهيبه سا

از  يكـ يرسـد   ينظر مـ   هب دليلن يابه گذرانند و  يمار خود ميب
مـاس و  ت يپزشـك  و دنـدان  يپزشـك  يهـا  رشـته  يها تيجذاب

اما درست است كه داروسازان ازجمله . باشد يارتباط با مردم م
برخورد  يخود با افراد مختلف يهستند كه در زمان كار يافراد

ـ كه ا يا مشخصه يكنند ول يم ـ ن تمـاس دارد ا ي ن اسـت كـه   ي
ـ  يسهل و آسان م يليوساز خبه دار يدسترس مـدت   يباشد ول
ـ و ا اسـت گـر  يتـر از مشـاغل د   كـم  يلين تماس خيزمان ا ن ي

گـاه  يجامعـه از جا  يد به خاطر عدم شـناخت كـاف  ياشكال شا
ن اسـت كـه   يولؤو مس ها رسانهيكي از وظايف  .داروساز باشد
نـد  يش اقدام نمايش از پيب يداروساز ي حرفه ينسبت به معرف

به جامعه  يداروساز ي ز لزوم شناساندن رشتهين پژوهش نيو ا
و آشكار  يرا ضرور يجمع يا ن كشور و رسانهيولؤتوسط مس

متعـدد نشـان    يهـا  يج بررسـ يكـه نتـا    يطور  همان. سازد يم
در  يهـا تـا حـد    تيل انتخاب رشته براساس اولويدهد دال يم

ـ كـه ا ) 13، 7،8(باشد  يمطالعات مختلف متفاوت م ن امـر را  ي
 يل اقتصـاد مسـاي  بـه فرهنـگ جامعـه و اعتقـادات و     توان يم

رغـم شـناخت    يق نشان داد كه علين تحقيا .جامعه نسبت داد
 ي انتخـاب رشـته   يهـا  زهيانگ يداروساز ي كم جامعه از رشته

خـدمت بـه   . جامعـه مطابقـت دارد   يها تيان با واقعيدانشجو

اد كه يز ي، داشتن فرصت شغليت اجتماعيجامعه، كسب موقع
ز يـ ق نيـ ن تحقيباشد در ا يم يشغل گروه پزشك يها يگژياز و

ن اسـت كـه   يا ي دهنده بود و نشان برخوردار ييت باالياز اهم
ـ ت ويـ خود اهم يمردم نسبت به سالمت ـ قا يا ژهي ل هسـتند و  ي

 ي ورود بــه رشــته ي زهيــن عوامــل بــه عنــوان انگيــانتخــاب ا
ـ روزافـزون ا  ي دهنده توسـعه  ز نشانين يداروساز ن رشـته از  ي
  .باشد يم يبهداشت ي شاخه

اســت كــه  ياز علــوم بهداشــت يا رشــته يداروســاز ياز طرفــ
عالوه بـر  . دارد يمتنوع يكار يها طهيگوناگون و ح يها نهيزم

 يكـ يداشته و  يبا صنعت ارتباط تنگاتنگ يداروخانه، داروساز
 ي الن رشـته يالتحصـ  فـارغ  يبـرا  يشغل يها نهين زميتر از مهم

باشد كه از  يم ييق در علوم دارويآن تحقو در كنار  يداروساز
ن يهمچن. ان برخوردار بوده استيدانشجو يبرا يت بااليياولو

الن يالتحص فارغ يباالتر برا يتخصص يها امكان ورود به رشته
ر يثأان تيدانشجو ي زهيوجود دارد كه در انگ يداروساز ي رشته
ـ كه ا  نيتر ا از همه مهم. داشته است ييباال نشـان  ن پـژوهش  ي

نبـود و   يو اتفاق ين رشته شانسيان به ايداد كه ورود دانشجو
 .نـد ا ودهنمـ  ن رشـته را انتخـاب   يا يان با علم و آگاهيدانشجو

ــرام اجتمــاع  ــوان و احت ان يانتخــاب دانشــجو در يكســب عن
از  يپزشــك دنـدان  و يان پزشــكيهماننــد دانشـجو  يداروسـاز 

   .برخوردار بوده استيي ت باالياولو
ــا ــاال     يت ددر مطالع ــد ب ــد و درآم ــب درآم ــل كس ــر عام   گ

و  يپزشـك  يهـا  ورود بـه رشـته   يهـا  زهياز انگ يكيبه عنوان 
   يا در مطالعــه .باشــد يان مــيمــدنظر دانشــجو يپزشــك دنــدان

ل يشـتر مسـا  يان پسـر هنگـام ورود بـه حرفـه ب    يگر دانشجويد
كـه    يحـال  در. رنـد يگ يرا در نظـر مـ   ياستقالل كار ياقتصاد
را در  يل انسـان يخـدمت بـه جامعـه و مسـا     ان دختريدانشجو
  . انــد ورود بــه رشــته دخالــت داده   يبــرا يريــگ ميتصــم
ت يـ كسـب موقع  نظيـر  ين عـوامل يحاضر نشان داد ب ي مطالعه
ق در علـوم  يـ دوستان، كسـب درآمـد، تحق   ي هي، توصياجتماع
ان دختر و پسـر اخـتالف   ين دانشجويو ساخت دارو ب ييدارو
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 P ،002/0=P=05/0ب يـــترت  هبـــ(وجـــود دارد  يدار يمعنـــ
،01/0=P ،03/0=P 04/0 و=P( ) ب كه ين ترتيبه ا ).2جدول

، يت اجتمـاع يـ مثل كسـب موقع  يعوامل ان پسريدانشجو يبرا
ــ ــد از اولو   ي هيتوص ــب درآم ــتان، كس ــدوس ــوردار ي   ت برخ

 ق دريـ ان دختر عوامـل تحق يدانشجو يكه برا  يبوده در صورت
ــوم دارو ــيعلـ ــاخت دارو اهم يـ ــو سـ ــتريت بيـ   .دارد يشـ

  

   گيري نتيجه
ــين دانشــجويان داروســازي        عوامــل انتخــاب رشــته در ب
هـاي   مقايسه با بسياري از مطالعات انجام شده براي رشـته  قابل

باشـد و بـا شـناخت ايـن عوامـل       پزشكي مي پزشكي و دندان
 گروهي جايگاه داروساز به عنوان عضو  توان نسبت به ارتقا مي

  .ي كوشش نمودمراقبت اوليه بهداشت
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