توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 95

دالیل انتخاب رشتهی دستیاران پزشکی و میزان رضایتمندی آنان از تحصیل در آن رشته در
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
عبدالحسین شکورنیا* :عضو هیأت علمی ،گروه ایمنیشناسی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
فاطمه احمدی :عضو هیأت علمی ،گروه بیماريهاي عفونی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
سید رضا سعیدیان :عضو هیأت علمی ،گروه طب فیزیکی و توانبخشی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده :انگیزههاي انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان ،میتواند زمینهي تعهد به حرفه
مرتبط با آن رشتهي تحصیلی را فراهم کند .این مطالعه با هدف بررسی انگیزههاي انتخاب رشتهي دستیاران پزشکی و میزان
رضایتمندي آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز انجام شد .این مطالعهي توصیفی -مقطعی در سال
 1392روي  430دستیار پزشکی به روش سرشماري انجام شد .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامهي محققساخته بود مشتمل
بر  24سؤال که در یک مطالعه ي مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمونهاي تی
مستقل و مجذور کاي با استفاده از نسخهي  18نرمافزار  SPSSانجام شد .از  430دستیار تعداد  219نفر ( 52درصد) مرد
و تعداد  310نفر ( 75درصد) متأهل با میانگین سنی  34/8±4/9بودند .توانایی انجام کار بهتر ،باالبردن دانش و آگاهی و
عالقهي شخصی بهترتیب با میانگین  4/39 ،4/45و  4/36بهعنوان باالترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بیدردسر بودن،
نداشتن اورژانس و استرس با میانگین  2/50 ،2/33بهعنوان پایینترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب رشتهي تخصصی
داشتند .تعداد  284نفر ( 66/7درصد) از رشتهي تحصیلی رضایت داشتند و تعداد  142نفر ( 33/3درصد) اعالم داشتند که از
رشته ي تحصیلی خود رضایت ندارند .میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن ،جنس و وضعیت تأهل تفاوت معناداري نداشت.
یافتههاي این پژوهش میتواند در شناسایی انگیزههاي ادامهي تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :انگیزه ،انتخاب رشته ،دستیاران پزشکی ،رضایتمندي.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه ایمنیشناسی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
))Email: shakurnia@yahoo.com
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مقدمه
انگیزه و عالقه ،ارکان اساسی پیشرفت و موفقیت هر
فردي نسبت به زمینهي مورد عالقهي وي از جمله تحصیل
در یک رشتهي خاص میباشد .انگیزه میتواند در رضایت
از تحصیل و موفقیت دانشجویان تأثیر بگذارد و زمینهي
تعهد به حرفهي مرتبط با رشتهي تحصیلی آنها را که در
آینده اختیار خواهند کرد ،فراهم نماید (عباسزاده و
همکاران .)2012 ،انتخاب رشتهي تحصیلی که مقدمهي
اشتغال به یک حرفه خواهد بود از مهمترین تصمیمهاي هر
فرد در زندگی است .این انتخاب بهویژه براي یک دانشجوي
پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند همهي
جنبههاي زندگی او را در آینده تحت تأثیر قرار دهد
(علیزاده و همکاران.)2014 ،انتخاب رشتهي تخصصی
توسط دستیاران پزشکی موضوع مهمی است و این انتخاب
تأثیر مستقیمی بر روي تعداد نیروي کار مراقبت بهداشتی و
درمانی میگذارد .در دهههاي اخیر ،تأکید زیادي بر
مسؤولیتپذیري شاغلین حرفهي پزشکی و مراقبتهاي
بهداشتی براي حفظ و افزایش سالمت جامعه شده است.
عوامل فردي ،اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی ممکن است با
تأثیر بر انگیزه ي نیروي کار بهداشت و درمان در
سیستمهاي مراقبتهاي بهداشتی نقش حیاتی داشته باشد
(ونگ و همکاران .)2010 ،مطالعات نشان دادهاند
دانشجویان هنگام انتخاب رشته به ارزیابی مجموعهاي از
عوامل تأثیرگذار میپردازند و به تناسب نیازها و
خواستههایشان ممکن است اهمیت بیشتري براي برخی از
این عوامل قایل شوند .اعتبار اجتماعی ،خدمت به جامعه،
درآمد مناسب ،دستیابی به استقالل حرفهاي ،داشتن مطب
مستقل و ارتباط با مردم رایجترین عواملی هستند که
دانشجویان پزشکی در مطالعات مختلف به نقش آنها در
انتخاب رشته اشاره کرده اند (واندر هورست و همکاران،
2010؛ لوفور و همکاران2010 ،؛ السیفی و همکاران،
 .)2011در ایران پزشکان عمومی براي ورود به دورهي
دستیاري باید در امتحان دستیاري شرکت کنند و در
صورتیکه حد نصاب قبولی رشتهي مورد نظر خود را کسب
نمایند میتوانند در رشتهي دلخواه ادامه تحصیل دهند .اما
با توجه به تعداد زیاد متقاضیان رشتههاي مختلف ،طبعاً
همهي متقاضیان نمیتوانند در رشتههاي مورد عالقهي
خود قبول شوند و بهناچار در اولویتهاي بعدي خود که
ممکن است چندان مورد عالقهي آنان نباشد ادامه تحصیل
دهند و این موضوع میتواند روي میزان رضایت آنان در
طول دوران تحصیل و حتی بعد از فارغ التحصیلی تأثیر
داشته باشد .لزوم توجه به این مسأله در دانشگاهها و مراکز

بهداشتی و درمانی اهمیت دارد .در آمریکا حدود  10درصد
دستیاران پزشکی ،رشتهي تخصصی منتخب خود را در
طول تحصیل پزشکی تغییر میدهند (زلدو و همکاران،
 .)1992در ایران ،آمار دقیقی از تغییر رشتهي دستیاران
وجود ندارد ،اما با توجه به مقررات دست و پاگیر ،بهنظر
میرسد این آمار باال نباشد و دستیاران ناگزیر به ادامهي
تحصیل در رشتهي پذیرششدهي خود ،البته با کیفیتی
پایینتر خواهند بود (حدادگر و همکاران2009 ،؛ شکورنیا و
همکاران .)2014 ،نتایج بررسیهاي انجامشده نشان
میدهد رضایتمندي در طول دوران تحصیل و در زندگی
حرفهاي پزشکان اهمیت زیادي داشته و بر عملکرد
موفقیتآمیز آنان تأثیر قابل توجهی دارد (شولز و همکاران،
1997؛ الیف و همکاران2002 ،؛ گارفینکل و همکاران،
2005؛ الیف و همکاران .)2009 ،یافتههاي یک مطالعه که
روي میزان عالقهي دستیاران پزشکی در طول دوران
تحصیل انجامشده نشان میدهد عالقه دستیاران در دوران
تحصیل تغییر میکند و این تغییرات روي انگیزههاي آنان
براي اتمام موفقیتآمیز دوره تأثیرگذار بوده است (فروزان و
حاجت .)1993 ،مطالعهي جدیدي بهوسیلهي پژوهشگران
دانشگاه کالیفرنیا بهمنظور بررسی میزان رضایتمندي
پزشکان انجام شده است که نشان میدهد ،بین رضایت
پزشکان و رضایت بیماران رابطهي معناداري وجود داشته
است (هاوس .)2000 ،طبعاً عدم رضایت کادر پزشکی
میتواند با افزایش خطاي پزشکی روي کیفیت خدمات
پزشکی و مراقبتهاي بهداشتی و درمانی اثرات نامطلوبی
ایجاد نماید .آگاهی از عوامل مؤثر بر انتخاب رشتهي
تخصصی توسط دستیاران و میزان رضایت آنان از قبولی در
آن رشته اهمیت داشته و میتواند در شناسایی و ارتقاي
انگیزههاي ورود به دورهي دستیاري پزشکی و پیشگیري از
کمبود در کادر بهداشتی و درمانی مورد نیاز در کشور به
مسؤولین کمک نماید .این مطالعه با هدف بررسی عوامل
مؤثر بر انتخاب رشتهي تخصصی توسط دستیاران پزشکی و
میزان رضایت آنان از تحصیل در آن رشته در سال
1392-1391در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز
انجام شده است.

روش
این پژوهش توصیفی -مقطعی)(Cross–Sectional
در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز انجام شد.
جامعهي آماري پژوهش شامل تمامی دستیاران پزشکی
شاغل به تحصیل در بیمارستانهاي آموزشی بودند که
بهعنوان نمونه و به روش سرشماري وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامهي محققساخته بود که در
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شکورنیا و همکاران
یک مطالعه ي مقدماتی ،روایی و پایایی آن بررسی و تأیید
شد .در ابتدا براي دستیابی به انگیزههاي اولیه انتخاب رشته
از تعدادي از دستیاران خواسته شد تا انگیزههاي خود از
انتخاب رشتهي تخصصی و ورود به دورهي دستیاري را
بهصورت تشریحی بنویسند .با جمعآوري برگهها ،انگیزهها
مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بر اساس انگیزههاي
بهدست آمدهي پرسشنامه طراحی شد .این پرسشنامه از
حیث روایی محتوا به نظر متخصصان رشتهي مربوطه رسید
و تأیید گردید .پایایی آن نیز در یک مطالعهي مقدماتی و از
طریق بررسی همبستگی درونی سؤاالت و با محاسبهي
ضریب آلفاي کرونباخ  0/84تأیید شد .این پرسشنامه
داراي  24سؤال و در دو بخش بود .در بخش اول،
ویژگیهاي فردي دستیاران مشتمل بر  10سؤال و در
بخش دوم  14گزینه عوامل مؤثر بر انتخاب رشته ارائه
گردیده بود .عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در پرسشنامه با
مقیاس  5درجهاي لیکرت بهصورت موافقم ،تا حدودي
موافقم ،نظري ندارم ،تا حدودي مخالفم و مخالفم و
بهترتیب با نمرهگذاري  2 ،3 ،4 ،5و  1تنظیم گردیده بود.
نمرهي  5بهمعناي بیشترین موافقت و نمرهي  1به معناي
کمترین موافقت با متغیرهاي مورد بررسی بود .این
پرسشنامهها که بدون نام و مشخصات فردي بود توسط
محققین بهصورت حضوري در اختیار دستیاران قرار
میگرفت و بعد از توضیح هدف از انجام مطالعه و جلب
همکاري آنان پرسشنامهها توسط دستیاران تکمیل میشد.
دادههاي جمعآوريشده از طریق نرمافزار  SPSSو با
استفاده از توزیع فراوانی ،میانگین و آزمونهاي تی مستقل
و مجذور کاي تحلیل شد.
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جدول شمارهی  -1ویژگیهای فردی دستیاران شرکتکننده
در مطالعه
متغیرها
جنس

وضعیت تأهل
سکونت
میزان رضایت

دفعات شرکت در
آزمون دستیاری

فراوانی

درصد

زن

201

47/9

مرد

219

52/1

مجرد

102

24/8

متأهل

310

75/2

بومی

248

61/7

غیر بومی

154

38/3

رضایت دارم

284

66/7

رضایت ندارم

142

33/3

یک بار

110

26/4

دو بار

164

39/4

سه بار

76

18/3

چهار بار

37

8 /9

بیش از  4بار

18

7

اولین

168

40/6

دومین

76

18/4

درچندمین انتخاب

سومین

47

11/4

خود قبول شدهاید

چهارمین

25

6

پنجمین

21

5 /1

ششمین و باالتر

77

18/6

در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته برحسب میانگین
امتیاز به ترتیب توانایی انجام کار بهتر ،باالبردن دانش و
آگاهی و عالقهي شخصی با میانگین  4/39 ،4/45و 4/36
باالترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بیدردسر بودن،
نداشتن اورژانس و استرس با میانگین  2/33و 2/50
بهعنوان پایینترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب
رشتهي تخصصی داشتند (نمودار .)1

یافتهها
از مجموع  491پرسشنامهي توزیعشده 430 ،دستیار
پرسشنامهها را بهطور کامل تکمیل و عودت دادند (درصد
پاسخدهی  .)87/5از این تعداد  52درصد مرد 75 ،درصد
متأهل با میانگین سنی  34/8±4/9بودند (جدول .)1
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نمودار شماره -1میانگین عوامل موثر در انتخاب رشته توسط دستیاران مورد مطالعه
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جدول شمارهی  -2مقایسهی میانگین دالیل انتخاب رشته به تفکیک جنس ،محل سکونت و وضعیت تأهل دستیاران مورد مطالعه
عناوین سواالت

جنس

تاهل

p

زن

مرد

توانایی انجام کار بهتر

4/49±0/81

4/42±0/86

باال بردن دانش و آگاهی

سکونت

p

مجرد

متاهل

بومی

0/43

4/42±0/88

4/46±0/83

0/67

4/41±0/91

p
غیربومی

4/52±0/73

0/21

4/42±0/89

4/39±0/77

0/65

4/33±0/86

4/42±0/82

0/36

4/36±0/87

4/44±0/79

0/32

عالقه شخصی

4/25 ±1/07

4/45 ±0/86

0/03

4/27 ±1/02

4/27 ±1/02

0/31

4/33 ±0/95

4/42 ±0/93

0/37

کمک به بیماران

4/20±1/04

4/34±0/82

0/13

4/16±0/98

4/31±0/92

0/15

4/31±0/93

4/26±0/89

0/59

کسب مدرک تخصصی

4/23±0/95

4/05±1/13

0/08

4/10±1/02

4/13±1/07

0/79

4/07±1/09

4/20±0/97

0/21

خدمت به مردم

4/03±1/13

4/06±1/04

0/81

3/93±1/16

4/06±1/05

0/31

4/05±1/07

4/10±1/03

0/65

ارتقای سطح بهداشت

3/96±1/10

3/82±1/15

0/21

3/88±1/14

3/89±1/13

0/94

3/85±1/16

3/98±1/06

0/25

موقعیت اجتماعی

3/73±1/18

3/87±1/03

0/19

3/78±1/11

3/80±1/10

0/88

3/72±1/14

3/95±1/01

0/04

امکان ادامه تحصیل

3/77±1/38

3/72±1/20

0/04

3/94±1/17

3/64±1/31

0/04

3/66±1/35

3/90±1/12

0/60

درآمد باال

3/35±1/28

3/48±1/09

0/25

3/42±1/03

3/43±1/21

0/94

3/34±1/22

3/57±1/03

0/04

نداشتن کشیک سنگین

2/68±1/70

2/53±1/59

0/34

2/54±1/62

2/65±1/66

0/56

2/65±1/65

2/56±1/63

0/56

نداشتن استرس

2/72±1/68

2/39±1/49

0/006

2/53±1/59

2/53±1/61

0/99

2/55±1/61

2/44±1/57

0/52

نداشتن اورژانس

2/65±1/63

2/35±1/44

0/04

2/62±1/56

2/48±1/54

0/44

2/48±1/56

2/58±1/53

0/52

راحت و بی دردسر بودن

2/53±1/63

2/13±1/38

0/008

2/57±1/59

2/26±1/49

0/08

2/33±1/52

2/34±1/52

0/96
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شکورنیا و همکاران
مقایسهي میانگین عوامل مؤثر در انتخاب رشتهي تخصصی
توسط دستیاران به کمک آزمون  tمستقل در جدول 2
نشان میدهد که بین نظرات دستیاران به تفکیک جنس،
وضعیت تأهل و محل سکونت در برخی موارد تفاوت معنادار
آماري وجود دارد .عواملی از قبیل راحتی ،نداشتن اورژانس
و استرس براي دستیاران زن از اهمیت باالتري برخوردار
بوده است .در حالیکه عالقهي شخصی براي دستیاران مرد،
اهمیت باالتري داشته است .امکان ادامهي تحصیل براي
دستیاران مجرد در مقایسه با دستیاران متأهل ،اهمیت
بیشتري داشته است .موقعیت اجتماعی و درآمد باال در
انتخاب رشتهي دستیاران غیربومی در مقایسه با دستیاران
بومی اولویت باالتري داشته است .تعداد  284نفر (66/7
درصد) از رشتهي تحصیلی خود رضایت داشتند و تعداد
 142نفر ( 33/3درصد) اعالم داشتند که از رشتهي
تحصیلی خود رضایت ندارند .مقایسهي میزان رضایت از
تحصیل در رشتهي انتخابی به کمک آزمون کاي دو نشان
داد که به تفکیک سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت
و سن بین نظرات دستیاران تفاوت معنادار آماري وجود
ندارد (جدول  .)3مقایسهي میزان رضایت دستیاران
رشتههاي مختلف در این ارتباط نیز تفاوت معنادار آماري
نشان نداد (.)P=0/314
جدول شمارهی  -3مقایسهی میزان رضایت دستیاران به
تفکیک متغیرهای مورد بررسی
متغیرها

جنس

تأهل

سکونت

سن

رضایت دارم

رضایت ندارم

( )%فراوانی

( )%فراوانی

زن

(130)65

(70)35

مرد

(147)68

(72)32

مجرد

(74)72/5

(28)27/5

متأهل

(198)64

(111)36

بومی

(164)66/7

(82)33/3

غیر بومی

(101)65/6

(53)34/4

زیر  35سال

(153)67

(75)33

باالی  35سال

(117)64/5

(64)35/5

p

0/36

0/073

0/45

0/34

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه در مجموع تصویري از عوامل مؤثر در انتخاب
رشتهي تخصصی را در دستیاران پزشکی نشان میدهد.
افزایش دانش و توانمنديهاي فردي و عالقهي شخصی
بیشترین تأثیر را در انتخاب رشتهي تخصصی داشتهاند و اثر
عواملی چون راحتی و بیدردسر بودن رشتهي تخصصی
کمتر بوده است .در یک مطالعه در گیالن که عوامل مرتبط
بر انتخاب رشتهي تخصصی در دانشجویان پزشکی مورد
بررسی قرار گرفت ،نشان داده شد که عالقهي شخصی و
بازار کار از بیشترین تأثیر و عواملی نظیر درآمد در آینده و
امکان کار مستقل پس از اتمام تحصیل کمترین تأثیر را

داشته است (علیزاده و همکاران .)2014 ،بررسی انگیزههاي
دانشجویان پزشکی در انتخاب رشتهي تخصصی در
مطالعهاي مشابه در سال  1390در دانشگاههاي علوم
پزشکی تهران نشان داد که ارتقاي بهداشت و درمان در
سطح جامعه و عالقهي شخصی از مهمترین عوامل مؤثر در
انتخاب تخصص بودهاند (وحید دستجردي .)2012 ،این
یافتهها تا اندازهاي با نتایج مطالعهي حاضر همخوانی دارد.
مشابه نتایج فوق در مطالعهي ونگ و همکاران ()2007
بهدست آمده بود که مهمترین عامل در انتخاب رشتهي
تخصصی افزایش توانایی حرفهاي و دستیابی به شغل عنوان
شد .همچنین در مطالعهي کو و همکاران ( )2007نیز
عالقه و تمایالت شخصی از عوامل مؤثر در انتخاب رشته
معرفی شده بودند .هما گونه که از ذات حرفهي پزشکی
برمیآید ب نظر میرسد عامل کمک کردن به مردم و
مراقبت از آنها نقش مهمی در انتخاب این رشته داشته
باشد .نتایج مطالعهي حاضر نیز نشان میدهد که در
انگیزهي انتخاب رشتهي دستیاران نقش عواملی از قبیل
خدمت به مردم و کمک به بیماران در مقایسه با درآمد باال
اهمیت و جایگاه باالتري داشته است .در برخی مطالعات
مشابه نیز عالقه به حرفهي پزشکی و کمک به انسانها از
مهمترین انگیزهي انتخاب رشته بیان گردیده است (بابولر و
همکاران2007 ،؛ دایت و همکاران .)2011 ،در حالیکه
نتایج برخی مطالعات دیگر نشان داده است که مهمترین
عامل در انتخاب رشتهي تخصصی کسب درآمد باال و اعتبار
باالي شغلی بوده است (دیکیسی و همکاران2008 ،؛
آخوند .) 2012 ،تفاوت در یافتههاي این مطالعات میتواند
ناشی از تفاوت فرهنگها و جایگاه متفاوت حرفهاي و تفاوت
دستمزدها و امنیت شغلی بوده باشد .در میان عوامل مؤثر
بر انتخاب تخصص ،راحتی و بیدردسر بودن کمترین تأثیر
را بر تصمیمگیري دستیاران در انتخاب رشته داشته است .و
این عامل در کنار عواملی همچون نداشتن اورژانس و
استرس براي دستیاران خانم اهمیت بیشتري داشته است.
مطالعات قبلی نیز به اهمیت عواملی چون راحتی و سادگی
رشتهي تخصصی نزد خانمها اشاره نمودهاند که با نتایج
مطالعهي حاضر همخوانی دارد (اوش و همکاران2013 ،؛
بیتایی و همکاران2012 ،؛ النماوي و همکاران .)2008
احتماالً مسایل فرهنگی ،سبک زندگی و گذرانیدن اوقات
بیشتر با خانواده و والدین از اهمیت باالتري براي خانمها
برخوردار بوده و باعث تمایل آنان در انتخاب رشتههاي
تخصصی راحت و سبکتر میشود .مقایسهي انگیزههاي
دستیاران مجرد و متأهل نشان داد که بهجز در عامل
"امکان ادامهي تحصیل" که بهطور معناداري در دستیاران
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مجرد از اهمیت بیشتري برخوردار است .تفاوتی بین
انگیزههاي دستیاران مجرد و متأهل وجود ندارد .نتایج یک
مطالعه نیز نشان داد که انگیزهي افراد مجرد و متأهل در
انتخاب رشته در برخی موارد متفاوت بوده است و افراد
مجرد تمایل بیشتري به فعالیتهاي تحقیقاتی و ادامهي
تحصیل داشتند (وحید دستجردي .)2011 ،دستیاران
مجرد عموماً جوانتر بوده ،از فراغت و آزادي عمل بیشتري
برخودار بوده و طبعاً تمایل بیشتري به ادامهي تحصیل در
مقاطع باالتر دارند .همچنین نتایج مطالعهي حاضر نشان
داد که براي دستیاران غیر بومی "موقعیت اجتماعی و
درآمد باال" اولویت بیشتري در انتخاب تخصص داشته
است .شاید دوري از محل سکونت و خانواده و دوستان و
آشنایان شرایط مشکلتري براي این افراد در مقایسه با
دستیاران بومی فراهم مینماید؛ بهعالوه ،تفاوتهاي
فرهنگی را نیز در کنار این عوامل باید در توجیه این
اختالف درنظر داشت .نتایج یک مطالعه در ارتباط با
چگونگی انتخاب رشتهي تخصصی نشان داده است که
دستیاران بومی نسبت به دستیاران غیر بومی از سالمت و
شرایط روحی بهتري برخوردارند (خوروش و همکاران،
 .)2010در مطالعات زیادي رضایت از رشتهي تحصیلی از
عوامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان
معرفی گردیده است (مک منوس و همکاران2006 ،؛ هایس
و همکاران .)2013 ،داوطلبان هنگام انتخاب رشته در
معرض فشار روانی عوامل مختلف قرار میگیرند .ناهماهنگ
بودن این عوامل با عالیق و ویژگیهاي فردي و روانی آنان
میتواند بعدها بر رضایت تحصیلی آنان تأثیرگذار باشد
(شکورنیا و همکاران .)2014 ،دو سوم دستیاران
شرکتکننده در این مطالعه اعالم داشتند از رشتهي
تحصیلی خود رضایت دارند که با نتایج مطالعهي لیف و
همکاران ( )2002در آمریکا که میزان رضایتمندي را 70
درصد گزارش کرده است ،همخوانی دارد .در این مطالعه،
بین میزان رضایتمندي دستیاران رشتههاي مختلف تفاوت
معناداري مشاهده نشد .این یافته با نتایج مطالعهي لیف که
روي بیش از  12هزار پزشک انجام شد همخوانی ندارد.
لیف در این بررسی تفاوت معناداري را بین میزان
رضایتمندي پزشکان گزارش نموده است .شاید تعداد
نمونه مورد بررسی در این دو مطالعه از علل اصلی تفاوت در
یافتهها باشد .در بررسی حاضر بین رضایت دستیاران و
سایر متغیرهاي پژوهش (جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،محل
سکونت و دفعات شرکت در آزمون دستیاري) ارتباط
معناداري وجود نداشت .لیف در مطالعهاي در بررسی میزان
رضایتمندي پزشکان نیز تفاوت معناداري بین جنس و

وضعیت تأهل گزارش نکرده است (الیف و همکاران،
 ) 2002که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد .اما در
مطالعهي الیف میزان رضایتمندي در افراد جوانتر (کمتر
از  35سال) و افراد مسنتر (بیشتر از  65سال) بهطور
معناداري باالتر گزارش شده است که با نتایج مطالعهي ما
هماهنگی ندارد .شاید شرایط کاري و حقوق و دستمزدها و
انتظارات افراد از علل این ناهمخوانی بوده باشد .در مجموع
با توجه به عدم رابطهي معنادار در بیشتر متغیرها در این
مطالعه میتوان گفت که ویژگیهاي فردي دستیاران در
میزان رضایتمندي آنان تأثیري نداشته است؛ یعنی
دستیاران ممکن است با انگیزهاي مختلف در آزمون شرکت
کرده باشند ،اما در نهایت با قبولی در یک رشته و ادامهي
تحصیل به آن رشته عالقهمند شده و بهتدریج میزان
رضایتمندي آنان نیز افزایش یافته است .نتایج یک مطالعه
که با هدف تأثیر انتخاب رشته بر رضایت تحصیلی
دانشجویان در دانشگاه اصفهان انجام شد نشان داد که
رشتهي تحصیلی عامل تأثیرگذار بر رضایت تحصیلی است
(ربانی و همکاران .)2011 ،یعنی آنچه در دورهي تحصیل
ارزیابی فرد از رشتهي تحصیلی را شکل میدهد در پی آن
میتواند رضایت تحصیلی وي را تحت تأثیر قرار دهد.
مطالعهي حاضر تنها به بررسی انگیزههاي گروهی خاص از
دانشجویان پزشکی (دستیاران) و در یک دانشگاه پرداخته
است ،بنابراین تعمیم نتایج به سایر مناطق و کل کشور باید
با احتیاط صورت گیرد .با توجه به نتایج مطالعهي حاضر و
مقایسهي آن با مطالعات انجامشدهي داخلی و خارجی،
انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه توصیه میشود.
افزایش دانش و توانایی انجام کار بهتر ،عالقهي شخصی و
کمک به مردم از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب تخصص
دستیاران پزشکی بودند .موقعیت اجتماعی و درآمد باال در
اولویتهاي بعدي قرار داشتند .این امر نشاندهندهي این
است که تصمیمگیري داوطلبان به انتخاب رشته بیشتر از
آنکه تحت تأثیر عوامل خارجی باشد به روحیات و عالیق
آنها وابسته است؛ این یافته امیدوارکننده است .براي
دستیاران زن راحتی و بیدردسر بودن و امکان ادامهي
تحصیل از اولویت برخوردار بود .براي دستیاران مجرد نیز
امکان ادامهي تحصیل اولویت داشت و براي دستیاران غیر
بومی نیز موقعیت اجتماعی و درآمد باال اولویت داشت .بین
میزان رضایتمندي و متغیرهاي مطالعه ،رابطهي معناداري
مشاهده نشد .یافتههاي این پژوهش میتواند براي
دستاندرکاران امر بهداشت و درمان در شناسایی عالیق و
انگیزهاي ادامهي تحصیل و کمک به هدایت تحصیلی
دستیاران پزشکی مؤثر باشد و براي پژوهشگران این حیطه
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قدردانی
نویسندگان بدینوسیله از کلیهي دستیارانی که با
،تکمیل پرسشنامه ما را در اجراي این مطالعه یاري نمودند
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Reasons of Specialty Choices among Medical Residents and their
Satisfaction in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
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Abstract: Motivations of specialty choice can affect on satisfaction and academic performance
of student and provide commitment for career-related jobs. This study carried out to assess
medical residents’ motivations for specialty choices and their satisfaction in Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences. This cross-sectional study was conducted on 430 medical
residents by census method in the 1392. The data was gathered by a self-administrated
questionnaire include 24 items. Validity and reliability of the questionnaires were confirmed.
The data was analyzed by SPSS software using mean, frequency t-test and chi-square tests. Out
of 430 medical residents, 219(52%) were men and 310(75%) were married with an average age
34.8±4.9 years. The most important reasons for choice of specialty were “provide better service,
increase knowledge and personal Interest” with averages 4.45, 4.39 and 4.36 respectively. The
factors “Easiness and being comfortable, lack of urgency and stress were less important motives
for choice of specialty with means 2.33 and 2.50 respectively. 284(66.7%) of participants were
satisfied special field and 142(33.3%) were not satisfied. Statistically significant differences
were not seen in satisfactions’ residents between age, gender and marital status. The findings of
this study can be used by health care stakeholders to identify motivates and interest for specialty
choices help medical residents for study direction.

Keywords : Motivations, Specialty Choices, Medical Residents, Satisfaction.

*Corresponding author: Department of Immunology, Medical Faculty, Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
Email: shakurnia@yahoo.com

1395  بهار،1  شمارهی، سال هفتم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

