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عوامل مؤثر در انتخاب رشته تخصصی دستیاران شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز: 

   1392یک مطالعه مقطعی در سال 

  

           چكیده                                                                                          

  

تواند در تربیت پزشکان متعھد و ارتقای سطح سالمت در جامعھ مؤثر باشد. این انتخاب رشتھ دستیاران پزشکی می ھا و عللبررسی انگیزه زمینھ:

  ھا و عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ تخصصي دستیاران پزشكي انجام شده است. مطالعھ با ھدف بررسي انگیزه

یار شاغل بھ تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز مورد دست ٤٢٩مقطعی علل انتخاب رشتھ  -در یک مطالعھ توصیفی روش کار:

سؤال کھ روایی محتوایی آن توسط متخصصان و  ٢٨ای بود مشتمل بر ھا پرسشنامھ پژوھشگر ساختھبررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده

افزار ھا با استفاده از نرمتأیید شد. داده ٨١٠/٠لفای کرونباخ با ضریب سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. پایایی آن نیز از طریق آروایی

SPSS ھای آمار توصیفی و تحلیلی تجزیھ و تحلیل گردید.و روش  

 کننده دربودند. از نظر دستیاران شرکت ٨/٣٤±٩/٤%) با میانگین سنی ٤/٧٥نفر متأھل ( ٣١٠%) از دستیاران مرد، ٤/٥٢نفر ( ٢٢٠تعداد ھا:یافتھ

و بعد از آن عالقھ شخصی و کمک بھ مردم بھ ترتیب با میانگین  ٥از  ٣٣/٤±٧/٠مطالعھ کسب تخصص و توانایی انجام کار بھتر با میانگین 

دردسر بودن بھ ترتیب با از اھمیت باالتری برخوردار بودند. موقعیت اجتماعی و درآمد باال و ھمچنین راحتی و بی ٩٨/٣±٩/٠و  ١٥/٤±٨/٠

) بھ طور معنی از ٦٥/٢دردسر بودن در زنان (اھمیت کمتری در انتخاب رشتھ داشتند. میانگین عامل راحتی و بی ٤٨/٢±٤/١و  ٦١/٣±٠/١میانگین

>  ٠٥/٠داری نشان داد (ھای مختلف تفاوت معنی). مقایسھ عوامل مؤثر در انتخاب تخصص بین دستیاران رشتھp>٠٢/٠) باالتر بود (٢٣/٢مردان (

p.(  

توجھ بیشتر دستیاران بھ عواملی ھمچون توانایی انجام خدمات بھتر، کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت در انتخاب تخصص در  گیری:نتیجھ

دھد کھ دستیاران در انتخاب رشتھ بیشتر عالیق خود و نیازھای مقایسھ با تأثیر کمتر عواملی ھمچون موقعیت اجتماعی، اقتصادی و رفاھی نشان می

اند. آگاھی از عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ برای مسؤولین مربوطھ در تعیین راھبردھاي مناسب براي ارتقای سطح آموزش را مبنا قرار دادهجامعھ 

  و بھداشت در جامعھ كمك خواھد كرد.

  عوامل موثر، انتخاب تخصص، دستیاری پزشکی، اھواز واژگان كلیدي:

  

]   مقدمھ                                                       
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]. عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ عواملی ھستند ١انتخاب رشتھ دستیاران پزشکی فرآیندی است پیچیده کھ عوامل زیادی در آن نقش دارند [

گردد. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب یک رشتھ میکنند کھ منجر بھ انتخاب آن حرفھ توسط فرد میکھ تصویری از یک حرفھ ایجاد می

  ].٢ھای ورود بھ آن رشتھ کمک کند [تواند در شناخت و تقویت انگیزه

باشد. انگیزه و عالقھ از ارکان اساسی پیشرفت ھر فرد نسبت بھ زمینھ مورد عالقھ وی از جملھ ادامھ تحصیل در یک رشتھ خاص می

ھای مختلف و حتی بدون آگاھی و شناخت ھا باعث شده است کھ افراد با انگیزهلیھ در دانشگاهرقابت شدید جھت ورود بھ تحصیالت عا

ھاي دانشگاھي و بررسی عوامل مؤثر بر کافی نسبت بھ رشتھ انتخابی وارد دانشگاه شوند. جستجوي آگاھانھ اطالعات در مورد رشتھ

جویان تأثیر بگذارد و از طرف دیگر زمینھ تعھد بھ حرفھ مرتبط با تواند در رضایت از تحصیل و موفقیت دانشانتخاب یک رشتھ مي

  ].   ٣-۴رشتھ تحصیلي را كھ افراد در آینده اختیار خواھند كرد، فراھم نماید [

دار تأمین، حفظ و ارتقاي سطح دستیاران پزشكي بھ عنوان یك زیر مجموعھ از نیروھاي اصلي بخش بھداشت و درمان، در آینده عھده

ھا و میزان عالقھ آنان بھ ادامھ تحصیل در رشتھ تخصصی خود حائز اھمیت زیادی جامعھ خواھند بود. بنابراین بررسی انگیزه سالمت

آمیز تحصیالت، ھای آنھا باشد تا بتوانند با اتمام موفقیتآلباشد. انگیزه دستیاران پزشکی در انتخاب رشتھ باید متناسب با اھداف و ایدهمی

  ].۵بھ عنوان یك نیروي متخصص در جامعھ بھ خوبي ایفا نمایند [نقش خود را 

اند. ھای مختلف را مورد بررسی قرار دادهمطالعات متعددی در کشورھای مختلف انگیزه دستیاران پزشکی جھت ادامھ تحصیل در رشتھ

ترین علل انتخاب ی و درآمد کافی از مھمھا، عالقھ شخصی، خدمت بھ مردم، ارائھ خدمات درمانی بھتر، موقعیت اجتماعدر این بررسی

ای جھت شناسایی تواند زمینھھای دستیاران در انتخاب رشتھ تخصصی می]. بررسی انگیزه۶-١٠رشتھ تخصصی گزارش گردیده است [

  ھا شده و در نھایت بھ موفقیت و پیشرفت آنان کمک نماید. و تقویت این انگیزه

ریزي موفق براي تواند بھ برنامھھایي است كھ ميھ تخصصی توسط دستیاران از جملھ ضرورتشناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رشت

تربیت پزشكان حاذق و توانمند و کیفیت کادر پزشکی و ترکیب نیروی کار پزشکی مورد نیاز جامعھ كمك نماید. آگاھي از علل و عوامل 

تواند ھا و ھم برای مدیران سالمت در جامعھ ميآموزش پزشکی در دانشگاهریزان تأثیرگذار در انتخاب رشتھ تخصصی ھم براي برنامھ

با  مفید باشد. از آنجایی کھ تاکنون مطالعھ جامعی در ارتباط با علل و عوامل مؤثر در انتخاب رشتھ دستیاران پزشکی انجام نشده این مطالعھ

  انشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز انجام شده است.ھدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ دستیاران شاغل بھ تحصیل د

  

  روش کار                                                  

  

در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  ١٣٩١-٩٢مقطعی است کھ در سال تحصیلی  -این پژوھش یک مطالعھ توصیفی

 ۴٩٧ھای آموزشی دانشگاه بھ تعداد ری بود و کلیھ دستیاران شاغل بھ تحصیل در بیمارستانگیری سرشمااھواز انجام شد. روش نمونھ

  نفر در مطالعھ شرکت داشتند، لذا نمونھ پژوھش مساوی جامعھ پژوھش بود. 

ستیاران از سؤال در باره مشخصات فردی د ١١ھا پرسشنامھ محقق ساختھ دو قسمتی بود. بخش اول پرسشنامھ شامل ابزار گردآوری داده

سؤال  ١٨ھای انتخاب رشتھ بود. بخش دوم مشتمل بر قبیل سن، جنس، وضعیت تأھل، رشتھ تحصیلی، محل تولد و محل سکونت و اولویت

درباره عوامل مؤثر در انتخاب رشتھ تخصصی دستیار از قبیل؛ عالقھ شخصی، موقعیت اجتماعی، درآمد، کمک بھ مردم و یا راحتی و بی

 ١تا  ۵گذاری ای لیکرت از کامًال موافقم تا کامًال مخالفم و بھ ترتیب با نمرهشتھ تخصصی بود. پرسشنامھ با مقیاس پنج درجھدردسر بودن ر

تھیھ شده بود. جھت تعیین اعتبار علمی پرسشنامھ از اعتبار محتوا و تحلیل عاملی استفاده شد. بھ طوری کھ پژوھشگران پس از مطالعھ 

نفر از اعضای ھیأت علمی دانشکده پزشکی  ٧ای تھیھ نموده و با استفاده از نظرات ] پرسشنامھ١١-١٣مقاالت مشابھ [ منابع مرتبط و مرور

این پرسشنامھ ویرایش و اصالح شد. روایی سازه آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد پایایی پرسشنامھ نیز از طریق محاسبھ 

نام در اختیار دستیاران قرار گرفت و از آنان خواستھ شد در صورت تمایل بھ شرکت رسشنامھ نھایی بیضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. پ

  در مطالعھ، پرسشنامھ را تکمیل نمایند.

ھای آمار توصیفی (میانگین، مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفت و از روش ١٨- SPSSافزار آماری ھای حاصل با استفاده نرمداده

و تحلیل عاملی) استفاده شد. سطح آماری  ANOVAمستقل،  tھای آماری توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون انحراف معیار و

  در نظر گرفتھ شد. α>٠۵/٠ھا دار آزمونمعنی

  

  ھایافتھ                                                      

  

درصد ). از این  ٣/٨۶دھی ھا را تکمیل و عودت دادند (درصد پاسخپرسشنامھدستیار  ۴٢٩پرسشنامھ توزیع شده،  ۴٩٧در مجموع از 

درصد)،  ۴/٧۵نفر متأھل ( ٣١٠درصد) و  ۶/٢۴نفر مجرد ( ١٠١درصد)،  ۶/۴٧نفر زن ( ٢٠٠درصد) و  ۴/۵٢نفر مرد ( ٢٢٠تعداد 

]  ٢/٣٣±۶/٣و در زنان  ۴/٣۶±۵/۵ر مردان ھا بودند. میانگین سن ددرصد از سایر استان ۵/٣٨درصد بومی استان خوزستان و  ۵/۶١
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درصد سال سوم و  ٧/٢۴درصد سال دوم،  ٣/٢٣درصد سال اول،  ٢٧بود. از تعداد کل دستیاران مورد بررسی  ٨/٣۴±٩/۴و در کل 

  درصد سال چھارم بودند. ٢۵

ای درصد) از رشتھ ۵/٣٣فر (ن ١۴٢درصد) از قبولی و ادامھ تحصیل در رشتھ تخصصی خود راضی بودند و  ۵/۶۶نفر ( ٢٨٣تعداد 

  کھ در آن قبول شده بودند رضایت نداشتند. 

) از آزمون کایزر مایر و Factor Analysisبندی سؤاالت پرسشنامھ و تعیین عوامل  با روش تحلیل عاملی (در مرحلھ بعد برای دستھ

حلیل عاملی در مطالعھ رعایت شده باشد و سپس بر استفاده شد. برای این کار الزم بود ابتدا معیارھای ت KMOبھ دست آوردن ضریب 

 KMOبندی شوند. در مورد تعداد نمونھ برای تحلیل عاملی در صورتی کھ اساس نتایج تحلیل عاملی سؤاالت در عوامل مختلف دستھ

ستگی بین متغیرھاست و امکان دار شود، نشانھ وجود ھمبباشد. اگر آزمون بارتلت معنیباشد، نشانھ کفایت تعداد نمونھ می ۵/٠بیشتر از 

). برای تحلیل عاملی p>٠٠٠١/٠دار بود (و آزمون بارتلت معنی ٨٣١/٠برابر  KMO]. در این مطالعھ ١۴تحلیل عاملی وجود دارد [

االت بندی شد. این عوامل با توجھ بھ محتوای سؤگروه دستھ ۵نتایج تحلیل عاملی در  ١از چرخش واریماکس استفاده شد. مطابق جدول 

و پوشش  ٨/۴) برابر Eigenvalueسؤال، با ارزش ویژه ( ۴دردسر بودن با بھ صورت زیر نامگذاری شد: عامل یک، راحتی و بی

درصدی  ۵/٢١و پوشش  ۴/٣سؤال، با ارزش ویژه برابر  ۴درصدی واریانس؛ عامل دو، کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت با  ٣٠

درصدی واریانس؛  ١٠و پوشش  ۶/١سؤال، با ارزش ویژه برابر  ٣وانایی انجام کار بھتر با واریانس؛ عامل سھ، کسب تخصص و ت

درصدی واریانس و عامل پنج، موقعیت اجتماعی و  ۵/٧و پوشش  ٢/١سؤال، با ارزش ویژه برابر  ٣عامل چھار، عالقھ شخصی با 

٪ کل ۶٠١/٧۵یانس را پوشش داد. این پنج عامل جمعًا درصدی وار ٧/۶و پوشش  ١/١سؤال، با ارزش ویژه برابر  ٢درآمد باال با 

واریانس را پوشش دادند. نتایج نشان داد دو تا از سؤاالت باید حذف شوند، زیرا از ضریب ھمبستگی پایینی برخوردار بودند و بھ ھیچ 

 ٨١٠/٠الت ضریب آلفای کرونباخ بھ بندی شدند. در این حھا بھ طور مناسبی دستھداده ١٢و  ٧ای تعلق نداشتند. با حذف سؤال دستھ

محاسبھ  ٧١٧/٠و  ۶٩٠/٠، ٧۴٣/٠، ٨۶٧/٠، ٩٣۶/٠نیز بھ ترتیب بھ میزان  ۵تا  ١ارتقاء یافت. ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل 

  شد. 

،  ٢ر عامل نمایش داده شده است. نتایج نشان داد کھ فقط د ٢مقایسھ عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ تخصصی بھ تفکیک جنس در جدول 

  ).p>٠٢/٠داری وجود دارد (دردسر بودن بین نظرات دستیاران زن و مرد تفاوت معنیراحتی و بی

، ٢ھای مختلف نشان داد کھ بھ جز در عاملمقایسھ عوامل موثر در انتخاب تخصص بین دستیاران رشتھ ANOVAبر اساس آزمون 

دار و توانایی انجام کار بھتر کھ بین نظرات دستیاران تفاوت معنی، کسب تخصص ٣کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت و عامل

  ). ٣دار آماری وجود دارد (جدول ھای مختلف تفاوت معنیوجود ندارد. در بقیھ عوامل بین میانگین نظرات دستیاران رشتھ

نشان داد کھ در دستیاران  tھای مختلف بر اساس آزمون مقایسھ عوامل مؤثر بر انتخاب رشتھ تخصصی در دستیاران زن و مرد رشتھ

) p=٠١٢/٠و  m=٣/٠۵±٢/١، F=١٣/۴±۵/٠) و رادیولوژی (p=٠۴٧/٠و  m=٣/٩/٠±۴۵، F=۶٠/۴±۵/٠ھای پاتولوژی (رشتھ

جام کار . کسب تخصص و توانایی ان٣دردسر بودن برای دستیاران زن اھمیت بیشتری داشتھ است. ھمچنین عامل . راحتی و بی١عامل

) و از نظر دستیاران مرد رشتھ چشم p=٠٢٧/٠و  ٠۶/۴=m±٧/٠، F=۶۴/۴±۴/٠بھتر از نظر دستیاران زن رشتھ روانپزشکی (

) از اھمیت بیشتری برخوردار بوده است. نتایج ھمچنین نشان داد کھ از نظر p=٠٠١/٠و  ۴=m/٠±۵٩/F ،۴=۶۶/١±١/١پزشکی (

)؛ و از p=٠٢٧/٠و  ٠±۵/۴=m/F ،۶=۵/٣±٣/١. کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت (٢دستیاران مرد رشتھ قلب و عروق عامل 

)  اھمیت p=٠۴۴/٠و  m=٩١/٣±٠/F ،۴=٣١/۴±۴/٠. موقعیت اجتماعی و درآمد باال (۵نظر دستیاران زن رشتھ قلب و عروق عامل 

  بیشتری در انتخاب رشتھ داشتھ است. 

بین عوامل مؤثر در انتخاب تخصص با متغیرھای وضعیت تأھل و محل سکونت وجود داری ارتباط آماری معنی tبر اساس آزمون 

داری بین عوامل مؤثر در انتخاب تخصص با سال ورود بھ دوره نیز ارتباط آماری معنی ANOVAنداشت. ھمچنین بر اساس آزمون 

  دستیاری بھ دست نیامد. 

  

  گیریبحث و نتیجھ                                   

  

ھای ورود بھ این مطالعھ در مجموع تصویری از عوامل مؤثر در انتخاب رشتھ تخصصی در دستیاران را نشان داد. شناسایی انگیزه

ھا شده و در نھایت با رشد و بالندگی دستیاران و پیشرفت تحصیلی آنان زمینھای جھت تقویت این انگیزهتواند زمینھدوره دستیاری می

  موفق و کارآمد را فراھم نماید.ھای تربیت پزشکان 

ترین دلیل در ورود بھ دوره دستیاری و انتخاب کننده در این مطالعھ کسب تخصص و توانایی انجام کار بھتر را مھمدستیاران شرکت

راجعھ ھای اخیر از یک جھت و گرایش مردم بھ ماند. با توجھ بھ افزایش تعداد پزشکان عمومی در سالرشتھ تخصصی گزارش نموده

مستقیم بھ پزشکان متخصص از طرف دیگر، موقعیت و جایگاه پزشکان عمومی در جامعھ شدیدًا تضعیف شده است. زیرا بیشتر افراد 

دھند جھت امورات درمانی خود بیشتر بھ پزشکان متخصص مراجعھ نمایند. بنابراین کسب تخصص برای پزشکان عمومی ترجیح می

] دارند تا بھ ھر نحو با قبولی در دوره دستیاری از این تنگنا خالصی پیدا کنند. در خود را مصروف می حیاتی بوده و آنھا نھایت تالش
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ای با ھدف بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشتھ تخصصی در ترکیھ نیز افزایش توانمندی و خدمت بھ بیماران از علل ورود بھ مطالعھ

  ھای این مطالعھ ھمخوانی دارد.] کھ با یافتھ١۵است [ دوره دستیاری و انتخاب رشتھ تخصصی اعالم گردیده

عالقھ شخصی دستیاران، پس از عامل کسب تخصص و توانایی انجام کار بھتر، دومین عامل تمایل و انگیزه ورود بھ دوره دستیاری و 

یک مطالعھ در بریتانیا عالقھ ھای ]. یافتھ١۶-١٨انتخاب تخصص در مطالعھ حاضر بود. کھ با نتایج مطالعات دیگر ھمخوانی داشت [

]، کھ با نتایج این مطالعھ ھماھنگی دارد. ١۶ترین انگیزه آنان در انتخاب رشتھ تخصصی اعالم نموده است [شخصی دستیاران را مھم

دستیاران از درصد  ۴/۴۵اند کھ انگیزه ھای مختلف اعالم کرده) با بررسی علل انتخاب رشتھ دستیاران دانشگاه١٣٩١خوروش و ھمکاران (

تواند موجب پیشرفت و ارتقای علمی و یا بر عکس منجر ]. عالقھ بھ رشتھ انتخابی می۵انتخاب رشتھ تخصصی عالیق شخصی بوده است [

بھ دلزدگی و ناامیدی از ادامھ تحصیل شود. این انگیزه رضایت بخش و مطلوب است، چرا کھ نگرش مثبت بھ حرفھ و محیط کار یکی از 

  باشد. تمندی شغلی میابعاد رضای

سومین اولویت دستیاران در انتخاب تخصص کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت بود. خدمت بھ مردم ھمواره یکی از عوامل جذاب 

اشتغال در بخش بھداشتی و درمانی بوده است. در این مطالعھ نیز اولویت انگیزه خدمت بھ مردم نزد دستیاران نسبت بھ موقعیت 

دھد خدمت بھ مردم ھمچنان عاملی ھای مطالعات مختلف نشان میاقتصادی قابل توجھ بوده و اھمیت باالتری داشتھ است. یافتھ اجتماعی و

درصد دانشجویان، کمک بھ  ۶١]. نتایج یک مطالعھ در ترکیھ بیانگر آن بوده است کھ ١٩-٢١باشد [مھم برای انتخاب رشتھ پزشکی می

اند ترین علت انتخاب رشتھ تحصیلی ذکر کردهت عمومی و ارتقای سطح سالمت در جامعھ را بھ عنوان مھممردم و بعد از آن حفظ بھداش

وری با رعایت موازین رود مسؤولین با مغتنم شمردن این مسألھ در نظام سالمت و رسیدن بھ حداکثر بھره]. بنابراین انتظار می٢٢[

  شند.ای در حفظ و قداست این عامل بکواخالقی و حرفھ

دردسر بودن رشتھ تخصصی اھمیت کمتری برای در مطالعھ حاضر عواملی ھمچون موقعیت اجتماعی و درآمد باال و ھمچنین راحتی و بی

ورود بھ دوره دستیاری و انتخاب رشتھ تخصصی داشتند. موقعیت اجتماعی و درآمد باال بھ عنوان چھارمین عامل در انتخاب تخصص 

) و ٢٠٠۶)، چانگ (٢٠١٠ھا با نتایج مطالعھ پارسا (طالعھ از عوامل با اھمیت در انتخاب رشتھ نبودند. این یافتھتوسط دستیاران در این م

]، اما با نتایج برخی مطالعات دیگر مبنی بر اولویت مسایل مادی و اجتماعی در انتخاب ٢٣و  ١٧، ١) مطابقت داشت [٢٠١٢سوبا (

تواند در تمایالت تحصیلی گواه بر این است کھ در مواردی عوامل افتصادی و رفاھی می ]. این نتایج٢۴-٢۵تخصص ھمخوانی نداشت [

  دانشجویان در انتخاب رشتھ نقش اساسی داشتھ باشد.  

ترین عامل در انتخاب تخصص بیان گردیده بود. نتایج یک مطالعھ در ترکیھ دردسر بودن از نظر دستیاران کم اھمیتعامل راحتی و بی

  ].٢۶تر در انتخاب رشتھ تخصصی توسط دستیاران بوده است [داد کھ این عامل یکی از عوامل کم اھمیتنیز نشان 

داری بین دو جنس دردسر بودن رشتھ تخصصی تفاوت معنیمقایسھ نظرات دستیاران مرد و زن نشان داد کھ تنھا در عامل راحتی و بی

باالتری برخوردار بوده است. این یافتھ با نتایج مطالعات انجام شده در کراچی وجود دارد. و این عامل برای دستیاران زن از اولویت 

]. مسایل فرھنگی، سبک زندگی و گذرانیدن اوقات بیشتر با خانواده و ٢٧-٢٩باشد [پاکستان، دانشگاه زوریخ و منچستر انگلیس ھماھنگ می

رسد باشد. نکتھ قابل توجھ در این ارتباط اینکھ بھ نظر میتر میسبکھای تخصصی راحت و ھا بھ انتخاب رشتھوالدین از علل تمایل خانم

تری برای مردان نسبت بھ زنان برای انتخاب تخصص بوده باشد؛ با این وجود. در مطالعھ حاضر علیرغم باالتر کسب درآمد باال عامل قوی

). احتماال با توجھ P=١۶/٠،  ۵۴/٣در مقابل  ۶٧/٣نرسید ( دار آماریبودن میانگین نظرات مردان نسبت بھ زنان؛ این تفاوت بھ حد معنی

  ھا افزایش یافتھ است. ھا در بازار کار، اھمیت مسایل اقتصادی برای خانمبھ تغییر سبک زندگی و افزایش مشارکت خانم

ھا و تشابھاتی تخصص تفاوتھای مختلف جھت انتخاب دھد کھ در نگرش دستیاران رشتھھای انجام شده در مناطق مختلف نشان میبررسی

ھای افراد در مناطق مختلف جغرافیایی دھی تمایالت و انگیزهوجود دارد. عوامل فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی و فردی و اعتقادی در شکل

ھای یاران رشتھھای این مطالعھ نیز نشان داد کھ عوامل مؤثر در انتخاب تخصص بین دست). یافتھ٣٠-٣٢تواند نقش اساسی داشتھ باشد (می

ھای باشد. عامل راحتی و کم دردسر بودن برای دستیاران رشتھ پوست اھمیت باالتری داشت؛ اما برای دستیاران رشتھمختلف متفاوت می

جراحی و اورژانس اھمیت کمتری داشت. عامل عالقھ شخصی در دستیاران رشتھ رادیولوژی و داخلی از اھمیت باالتر و در دستیاران 

یھوشی دارای اھمیت کمتری بود. موقعیت اجتماعی و درآمد باال در دستیاران چشم و جراحی اعصاب دارای اھمیت باالتر و از نظر رشتھ ب

ھای ) کھ فرصت٣٣ھای عفونی از اھمیت کمتری برخوردار بود. نتایج یک مطالعھ در تایوان نشان داد (دستیاران رشتھ اطفال و بیماری

باشد. برخی محققین بر این باورند کھ سبک زندگی، شرایط کاری و ساعات کار بھ ا انتخاب تخصص مرتبط میشغلی و ترجیحات شخصی ب

ھای این مطالعھ نشان داد کھ بین نظرات دستیاران ). یافتھ١۶و  ٧-٨عنوان عوامل مؤثر در انتخاب رشتھ دستیاران اھمیت باالیی دارند (

ھای مختلف در انتخاب تخصص داری وجود ندارد. بھ عبارتی دستیاران رشتھتفاوت معنی ٣ و ٢ھای مختلف در ارتباط با عوامل رشتھ

اند. اگر این روند در انتخاب رشتھ عوامل کمک بھ مردم، ارتقای سطح بھداشت و توانایی انجام خدمات بھتر دارای اھمیت یکسانی بوده

  د و کارآمد خواھیم بود.تخصصی تداوم داشتھ باشد. در آینده شاھد تربیت پزشکان متعھ

ھایی نیز داشت. جامعھ مورد بررسی محدود بھ یک دانشگاه و مطالعھ در منطقھ جغرافیایی خاص انجام شد. بنابراین این مطالعھ محدودیت

ھا در این زمینھ و اهھای دستیاران سایر دانشگشود برای آگاھی از انگیزهنتایج قابل تعیمم نبوده و باید با احتیاط تفسیر شوند. پیشنھاد می

  ھا انجام گیرد.  ھا و عالیق شان مطالعات مشابھی در سایر دانشگاهراھنمایی و ھدایت آنان بھ انتخاب رشتھ متناسب با انگیزه
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شد. باترین عامل مؤثر در ورود بھ دوره دستیاری و انتخاب تخصص مینتایج مطالعھ نشان داد کسب تخصص و توانایی انجام کار بھتر مھم

باشند. اما موقعیت بعد از آن کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت و ھمچنین عالقھ شخصی دارای اھمیت باالیی در انتخاب تخصص می

ترین عامل در انتخاب تخصص بودند. کننده در مطالعھ کم اھمیتدردسر بودن از نظر دستیاران شرکتاجتماعی و در آمد باال و راحتی و بی

دستیاران بھ عواملی ھمچون توانایی انجام خدمات بھتر، کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت در انتخاب تخصص در مقایسھ توجھ بیشتر 

دھد کھ دستیاران در انتخاب رشتھ بیشتر عالیق خود و نیازھای با تأثیر کمتر عواملی ھمچون موقعیت اجتماعی، اقتصادی و رفاھی نشان می

اند. میانگین نظرات مردان نسبت بھ موقعیت اجتماعی و درآمد باال از زنان باالتر بود ھر چند این تفاوت از نظر جامعھ را مبنا قرار داده

دردسر بودن در زنان بھ طور معنی از مردان باالتر بود. بین میانگین نظرات دستیاران دار نبود. اما میانگین عامل راحتی و بیآماری معنی

  داری وجود داشت.وامل مؤثر در انتخاب تخصص تفاوت معنیھای مختلف نسبت بھ عرشتھ

  

  تشکر و قدردانی

دیر و تشكر بدین وسیلھ از كلیھ دستیارانی كھ در این طرح مشاركت داشتند و با تکمیل پرسشنامھ ما را در اجرای این مطالعھ یاری نمودند صمیمانھ تق

  شود.می

  

 واریماکسنتایج آزمون تحلیل عاملی و چرخش  -١جدول 

 ھا عواملدستھ 

 ٥عامل  ٤عامل  ٣عامل  ٢عامل  ١عامل  سؤاالت

     ٩٤٦/٠ نداشتن استرس. ٥سؤال 

     ٩٣٢/٠ دردسر بودن. راحت و بی٦سؤال 

     ٩١٤/٠ ھای سنگین. نداشتن کشیک٤سؤال 

     ٨٧١/٠ . نداشتن اورژانس٨سؤال 

    ٨٨٨/٠  . خدمت بھ ھموطنان٩سؤال 

    ٨٨١/٠  . سربلندی کشورم١٠سؤال 

    ٨٢١/٠  . کمک بھ بیماران١١سؤال 

کمک بھ ارتقای سطح  .١٧سؤال 

  بھداشت
 ٥٥٢/٠    

   ٨٠٠/٠   . کسب مدرک تخصصی١٤سؤال 

   ٧٨٥/٠   . باالبردن دانش و آگاھی١٥سؤال 

   ٧٣٠/٠   . توانایی انجام کار بھتر١٦سؤال 

  ٨٠٩/٠    . عالقھ شخصی١سؤال 

  ٧٥٢/٠    . پویایی رشتھ١٨سؤال 

  ٥٢٠/٠    . گستردگی رشتھ١٣سؤال 

 ٨٧٦/٠     . درآمد باال٣سؤال 

 ٨٦٧/٠     . عنوان و پرستیژ اجتماعی٢سؤال 

کسب تخصص و توانایی انجام  -٣کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت؛ عامل  -٢دردسر بودن؛ عامل راحتی و بی -١عامل 

 موقعیت اجتماعی و درآمد باال -٥عالقھ شخصی؛ عامل  -٤بھتر؛ عامل کار 

  

  

 عوامل موثر در انتخاب رشتھ دستیاران بھ تفکیک جنس -٢جدول 

سطح معنی 

 داری

 کل

Mean(SD) 

 زن

Mean(SD) 

  مرد

Mean(SD) 

 عوامل

 . راحتی و بی دردسر بودن  ١  ٢٣/٢)٣/١( ٦٥/٢)٥/١( ٤٨/٢)٤/١( ٠٢/٠

. کمک بھ مردم و ارتقای سطح  ٢ ٠٢/٤)٨/٠( ٩٥/٣)٩/٠( ٩٨/٣)٩/٠( ٤٥/٠

]  بھداشت
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. کسب تخصص و توانایی انجام کار  ٣ ٢٩/٤)٧/٠( ٣٨/٤)٧/٠( ٣٣/٤)٧/٠( ٢٢/٠

 بھتر

 . عالقھ شخصی ٤ ٢١/٤)٧/٠( ١٠/٤)٩/٠( ١٥/٤)٨/٠( ١٨/٠

 باال. موقعیت اجتماعی و درآمد  ٥ ٦٧/٣)٩/٠( ٥٤/٣)١/١( ٦١/٣)٠/١( ١٦/٠

  

  

 عوامل موثر در انتخاب رشتھ دستیاران بھ تفکیک رشتھ تخصصی -٣جدول 

 ٥عامل 

Mean (SD) 

 ٤عامل 

Mean (SD) 

 ٣عامل 

Mean (SD) 

 ٢عامل 

Mean (SD) 

 ١عامل 

Mean (SD) 

 تخصص

 داخلی ٣٩/٢) ٢/١( ٠٠/٤) ٥/٠( ٦٤/٤) ٦/٠( ٤٦/٤) ٥/٠( ١٤/٣) ٨/٠(

 کودکان ٨٩/١) ٢/١( ٣٧/٤) ٦/٠( ٢٦/٤) ٥/٠( ٤٠/٤) ٧/٠( ٩٠/٢) ٩/٠(

 جراحی ٢٣/١) ٦/٠( ٧٧/٣) ٩/٠( ٢٠/٤) ٩/٠( ٣٧/٤) ٧/٠( ٥٤/٣) ٩/٠(

 زنان ٨٨/١) ٣/١( ٩٣/٣) ٩/٠( ٣٨/٤) ٧/٠( ١٣/٤) ٨/٠( ١٨/٤) ٧/٠(

 پوست ٤٥/٤) ٩/٠( ٩٠/٣) ٢/١( ٢١/٤) ٩/٠( ٦٨/٣) ١/١( ٨٠/٣) ١/١(

 قلب ٦٧/١) ١/١( ١٢/٤) ١/١( ٣٠/٤) ٦/٠( ٣٦/٤) ٥/٠( ٠٧/٤) ٤/٠(

 رادیولوژی ٥١/٣) ١/١( ٢٧/٤) ٦/٠( ٥٦/٤) ٥/٠( ٤٨/٤) ٧/٠( ٨٨/٣) ٨/٠(

 چشم پزشکی ٩٣/٢) ١/١( ٣٧/٣) ٢/١( ٨٦/٣) ٥/١( ٨٦/٣) ١/١( ٣٣/٤) ٦/٠(

 روانپزشکی ٢٥/٤) ٧/٠( ٠١/٤) ٦/٠( ٣٣/٤) ٦/٠( ١٠/٤) ٨/٠( ٢٢/٣)  ١/١(

 اعصاب داخلی ٩٥/٢) ٠/١( ٩٤/٣) ٩/٠( ٢٦/٤) ٤/٠( ٠٨/٤) ٠/١( ٥٠/٣) ٢/١(

 ارتوپدی ٨٤/١)  ٩/٠( ٩٦/٣) ٧/٠( ٣٤/٤) ٦/٠( ١٥/٤) ٨/٠( ٠٣/٤) ٩/٠(

 گوش حلق بینی ٩٣/٢)  ٠/١( ٧٢/٣) ١/١( ٠٣/٤) ٩/٠( ٩٦/٣) ٩/٠( ٩٣/٣) ٧/٠(

 بیھوشی ٤٦/١)  ٩/٠( ٨٠/٣) ٢/١( ٢٣/٤) ٧/٠( ٧٣/٣) ١/١( ٠٩/٣) ١/١(

 پاتولوژی ٢١/٤)  ٨/٠( ٢٠/٤) ٦/٠( ٤٤/٤) ٦/٠( ٠٨/٤) ٦/٠( ٢٠/٣) ٨/٠(

 جراحی اعصاب ٣٨/١)  ٠/١( ٥٣/٣) ٢/١( ٢٩/٤) ٥/٠( ٣٥/٤) ٦/٠( ٢٣/٤) ٧/٠(

 بیماریھای عفونی ٨٠/٣)  ٢/١( ٢٠/٤) ٨/٠( ٣٨/٤) ٥/٠( ٠٤/٤) ٧/٠( ٩٦/٢) ٧/٠(

 اورولوژی ١٦/٣)  ١/١( ١٣/٤) ٦/٠( ٤٧/٤) ٦/٠( ٠٠/٤) ٦/٠( ٩٠/٣) ٧/٠(

 طب اورژانس ٤/١)  ٧/٠( ٧٧/٣) ١/١( ٢٢/٤) ٩/٠( ٠٦/٤) ٥/٠( ١٦/٣) ٢/١(

٠٢٢/٢٤ ٥٣٩/١ ٢٣٨/١ ٠٨١/٢ ٣٤٣/٦ F 

p ٠٠١/٠< p ٠٠٧/٠< p ٢٣١/٠< p ٠٠١/٠< p ٠٠١/٠< P 

کسب تخصص و  -٣کمک بھ مردم و ارتقای سطح بھداشت؛ عامل  -٢دردسر بودن؛ عامل راحتی و بی -١عامل 

 موقعیت اجتماعی و درآمد باال -٥عالقھ شخصی؛ عامل  -٤کار بھتر؛ عامل توانایی انجام 
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