
 

 

 شاپور   ي آموزش جندي توسعه                            

 ي آموزش علوم پزشکی     توسعهو  مرکز مطالعات يفصلنامه                                                                                                                                          

     95، بهار 1ي  سال هفتم، شماره                                                                                                                                                                 

  

ر آن رشته در مندی آنان از تحصیل دو میزان رضایتدستیاران پزشکی  یدالیل انتخاب رشته

  شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی
 

ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شناسی، دانشکدهعضو هیأت علمی، گروه ایمنی :*عبدالحسین شکورنیا
 ، اهواز، ایران. اهواز شاپورعلوم پزشکی جندي

شکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم ي پزهاي عفونی، دانشکده: عضو هیأت علمی، گروه بیماريفاطمه احمدی
 ، اهواز، ایران.اهواز شاپورپزشکی جندي

ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی عضو هیأت علمی، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده سید رضا سعیدیان:
  ، اهواز، ایران.اهواز شاپورجندي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شناسی، دانشکدهمی، گروه ایمنیعضو هیأت عل ی مسؤول: سندهینو*  
 ، اهواز، ایران.اهواز شاپورعلوم پزشکی جندي

 
 )Email: shakurnia@yahoo.com)  

  

 حرفه به تعهد يزمینه تواندمی دانشجویان، موفقیت و از تحصیل رضایت هاي انتخاب رشته ضمن تأثیر برانگیزه :چکیده

ي دستیاران پزشکی و میزان هاي انتخاب رشتهکند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه فراهم  را تحصیلی يرشته با آن مرتبط

مقطعی در سال  -ي توصیفیاین مطالعه  .شاپور اهواز انجام شدمندي آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جنديرضایت

ساخته بود مشتمل ي محققنامهها، پرسشزشکی به روش سرشماري انجام شد. ابزار گردآوري دادهدستیار پ 430روي  1392

هاي تی ها با آزموني مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل دادهسؤال که در یک مطالعه 24بر 

درصد( مرد  52نفر ) 219دستیار تعداد  430انجام شد. از  SPSSافزار نرم 18ي و مجذور کاي  با استفاده از نسخه  مستقل

بودند. توانایی انجام کار بهتر، باالبردن دانش و آگاهی و  8/34±9/4درصد( متأهل با میانگین سنی  75نفر ) 310و تعداد 

دردسر بودن، ثیر؛ و راحتی و بیعنوان باالترین اولویت بیشترین تأبه 36/4و  39/4، 45/4ترتیب با میانگین ي شخصی بهعالقه

ي تخصصی ترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب رشتهعنوان پایینبه 50/2 ،33/2میانگین نداشتن اورژانس و استرس با 

درصد( اعالم داشتند که از  3/33نفر ) 142ي تحصیلی رضایت داشتند و تعداد درصد( از رشته 7/66نفر ) 284داشتند. تعداد 

ي تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تأهل تفاوت معناداري نداشت. رشته

 باشد.   آنان مؤثر تحصیلی به هدایت کمک دستیاران و ي تحصیلادامه هايانگیزه شناسایی در تواندمی پژوهش هاي اینیافته
 

 .منديران پزشکی، رضایتانگیزه، انتخاب رشته، دستیا واژگان کلیدی:
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 مقدمه
انگیزه و عالقه، ارکان اساسی پیشرفت و موفقیت هر     

ي وي از جمله تحصیل ي مورد عالقهفردي نسبت به زمینه

 رضایت در تواندباشد.  انگیزه میي خاص میر یک رشتهد

 يزمینه و بگذارد تأثیر دانشجویان موفقیت و از تحصیل

 در که را آنها تحصیلی  يرشته با مرتبط يحرفه به تعهد

زاده و فراهم نماید )عباس کرد، خواهند اختیار آینده

ي ي تحصیلی که مقدمهرشته (. انتخاب2012همکاران، 

 هر هايتصمیم ترینمهم خواهد بود از غال به یک حرفهاشت

 ویژه براي یک دانشجويزندگی است. این انتخاب به در فرد

ي تواند همهپزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و می

هاي زندگی او را در آینده تحت تأثیر قرار دهد جنبه

ي تخصصی (.انتخاب رشته2014)علیزاده و همکاران، 

یاران پزشکی موضوع مهمی است و این انتخاب توسط دست

تأثیر مستقیمی بر روي تعداد نیروي کار مراقبت بهداشتی و 

هاي اخیر، تأکید زیادي بر گذارد. در دههدرمانی می

هاي ي پزشکی و مراقبتپذیري شاغلین حرفهمسؤولیت

بهداشتی براي حفظ و افزایش سالمت جامعه شده است. 

، اقتصادي و سیاسی ممکن است با عوامل فردي، اجتماعی

ي  نیروي کار بهداشت و درمان در            تأثیر بر انگیزه

هاي بهداشتی نقش حیاتی داشته باشد هاي مراقبتسیستم

 اند(. مطالعات نشان داده2010)ونگ و همکاران، 

 از ايارزیابی مجموعه به رشته انتخاب هنگام دانشجویان

               و تناسب نیازها به و دازندپرمی تأثیرگذار عوامل

 از برخی بیشتري براي اهمیت است ممکن هایشانخواسته

 جامعه، به خدمت اجتماعی، اعتبار .شوند قایل عوامل این

 مطب داشتن اي،حرفه استقالل به دستیابی درآمد مناسب،

 که هستند عواملی ترینرایج مردم با و ارتباط مستقل

 در آنها نقش به مختلف مطالعات در دانشجویان پزشکی

اشاره کرده اند )واندر هورست و همکاران،  رشته انتخاب

؛ السیفی و همکاران، 2010؛ لوفور و همکاران، 2010

ي (. در ایران پزشکان عمومی براي ورود به دوره2011

دستیاري باید در امتحان دستیاري شرکت کنند و در 

مورد نظر خود را کسب ي که حد نصاب قبولی رشتهصورتی

ي دلخواه ادامه تحصیل دهند. اما توانند در رشتهنمایند می

هاي مختلف، طبعاً با توجه به تعداد زیاد متقاضیان رشته

ي هاي مورد عالقهتوانند در رشتهي متقاضیان نمیهمه

هاي بعدي خود که ناچار در اولویتخود قبول شوند و به

ي آنان نباشد ادامه تحصیل ممکن است چندان مورد عالقه

تواند روي میزان رضایت آنان در دهند و این موضوع می

طول دوران تحصیل و حتی بعد از فارغ التحصیلی تأثیر 

ها و مراکز داشته باشد. لزوم توجه به این مسأله در دانشگاه

درصد  10بهداشتی و درمانی اهمیت دارد. در آمریکا حدود 

تخصصی منتخب خود را در  يدستیاران پزشکی، رشته

دهند )زلدو و همکاران، طول تحصیل پزشکی تغییر می

ي دستیاران (. در ایران، آمار دقیقی از تغییر رشته1992

نظر وجود ندارد، اما با توجه به مقررات دست و پاگیر، به

ي رسد این آمار باال نباشد و دستیاران ناگزیر به ادامهمی

ي خود، البته با کیفیتی شدهي پذیرشتحصیل در رشته

؛ شکورنیا و 2009 تر خواهند بود )حدادگر و همکاران،پایین

            شده نشانهاي انجام(. نتایج بررسی2014همکاران، 

مندي در طول دوران تحصیل و در زندگی دهد رضایتمی

اي پزشکان اهمیت زیادي داشته و بر عملکرد حرفه

قابل توجهی دارد )شولز و همکاران، آمیز آنان تأثیر موفقیت

؛ گارفینکل و همکاران، 2002؛ الیف و همکاران، 1997

هاي یک مطالعه که (. یافته2009؛ الیف و همکاران، 2005

ي دستیاران پزشکی در طول دوران روي میزان عالقه

دهد عالقه دستیاران در دوران شده نشان میتحصیل انجام

هاي آنان تغییرات روي انگیزهکند و این تحصیل تغییر می

آمیز دوره تأثیرگذار بوده است )فروزان و براي اتمام موفقیت

ي پژوهشگران وسیلهي جدیدي به(. مطالعه1993حاجت، 

مندي منظور بررسی میزان رضایتدانشگاه کالیفرنیا به

دهد، بین رضایت پزشکان انجام شده است که نشان می

ي معناداري وجود داشته بطهپزشکان و رضایت بیماران را

        (. طبعاً عدم رضایت کادر پزشکی 2000است )هاوس، 

تواند با افزایش خطاي پزشکی روي کیفیت خدمات می

هاي بهداشتی و درمانی اثرات نامطلوبی پزشکی و مراقبت

 يرشته انتخاب بر مؤثر ایجاد نماید. آگاهی از عوامل

ضایت آنان از قبولی در تخصصی توسط دستیاران و میزان ر

 تواند در شناسایی و ارتقايآن رشته اهمیت داشته و می

از  پیشگیري و ي دستیاري پزشکیدوره به ورود هايانگیزه

در کادر بهداشتی و درمانی مورد نیاز در کشور به  کمبود

 عوامل بررسی هدف مطالعه با مسؤولین کمک نماید. این

وسط دستیاران پزشکی و تخصصی ت يرشته انتخاب بر مؤثر

  سال  میزان رضایت آنان از تحصیل در آن رشته در

شاپور اهواز جندي پزشکی علوم در دانشگاه1391-1392

   است. شده انجام

  روش

 (Cross–Sectional)مقطعی -توصیفی پژوهش این    

. شد انجام اهواز شاپورپزشکی جندي علوم دانشگاه در

تمامی دستیاران پزشکی  ي آماري پژوهش شامل جامعه

هاي آموزشی  بودند که              شاغل به تحصیل در بیمارستان

و به روش سرشماري  وارد مطالعه شدند.   عنوان نمونهبه

بود که در  ساختهي محققنامهپرسش ها،گردآوري داده ابزار
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ي مقدماتی، روایی و پایایی آن بررسی و تأیید یک مطالعه

هاي اولیه انتخاب رشته ا براي دستیابی به انگیزهشد. در ابتد

 از خود هايانگیزه تا شد از تعدادي از دستیاران خواسته

          ي دستیاري راي تخصصی و ورود به دورهانتخاب رشته

 هاانگیزه ها،برگه آوريجمع بنویسند. با تشریحی صورتبه

          هايسپس بر اساس انگیزه و گرفته قرار ارزیابی مورد

 از نامهنامه طراحی شد. این پرسشي پرسشدست آمدهبه

 رسید ي مربوطهرشته متخصصان نظر به محتوا روایی حیث

 از و ي مقدماتیمطالعه یک در نیز آن پایایی. گردید تأیید و

ي بررسی همبستگی درونی سؤاالت و با محاسبه طریق

نامه پرسشتأیید شد. این  84/0ضریب آلفاي کرونباخ 

        سؤال و در دو بخش بود. در بخش اول،  24داراي 

سؤال و در  10هاي فردي دستیاران مشتمل بر ویژگی

گزینه عوامل مؤثر بر انتخاب رشته ارائه  14بخش دوم 

نامه با گردیده بود. عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در پرسش

 صورت موافقم، تا حدودياي لیکرت بهدرجه 5مقیاس 

       موافقم، نظري ندارم، تا حدودي مخالفم و مخالفم و

تنظیم گردیده بود.  1و  2، 3، 4، 5گذاري ترتیب با نمرهبه

به معناي  1ي معناي بیشترین موافقت و نمرهبه 5ي نمره

     کمترین موافقت با متغیرهاي مورد بررسی بود. این

توسط ها که بدون نام و مشخصات فردي بود نامهپرسش

       صورت حضوري در اختیار دستیاران قرار محققین به

گرفت و بعد از توضیح هدف از انجام مطالعه و جلب می

شد. ها توسط دستیاران تکمیل مینامههمکاري آنان پرسش

و با  SPSSافزار شده از طریق نرمآوريهاي جمعداده

مستقل  هاي تیو آزمون میانگین فراوانی، توزیع استفاده از

 .شد تحلیل و مجذور کاي

 هایافته

دستیار  430شده، ي توزیعنامهپرسش 491 مجموع از    

درصد )دادند  عودت و طور کامل تکمیلرا به هانامهپرسش

درصد  75درصد مرد،  52(. از این تعداد 5/87دهی  پاسخ

 (. 1بودند )جدول  8/34±9/4متأهل با میانگین سنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کننده های فردی دستیاران شرکتویژگی  -1ی جدول شماره

 در مطالعه
 درصد فراوانی متغیرها

 جنس

 

 9/47 201 زن 

 1/52 219 مرد

 وضعیت تأهل
 8/24 102 مجرد

 2/75 310 متأهل

 سکونت
 7/61 248 بومی

 3/38 154 غیر بومی

 میزان رضایت
 7/66 284 رضایت دارم 

 3/33 142 رضایت ندارم

دفعات شرکت در 

 آزمون دستیاری

 4/26 110 یک بار

 4/39 164 دو  بار

 3/18 76 سه بار

 9/8 37 چهار  بار

 7 18 بار 4بیش از 

درچندمین انتخاب 

 ایدخود قبول شده

 6/40 168 اولین 

 4/18 76 دومین

 4/11 47 سومین

 6 25 چهارمین 

 1/5 21 پنجمین 

 6/18 77 ششمین و باالتر

در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته برحسب میانگین 

امتیاز به ترتیب توانایی انجام کار بهتر، باالبردن دانش و 

 36/4و  39/4، 45/4ي شخصی با میانگین آگاهی و عالقه

دردسر بودن، باالترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بی

         50/2و  33/2نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 

ترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب عنوان پایینبه

 (.1ي تخصصی داشتند )نمودار رشته
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 میانگین عوامل موثر در انتخاب رشته توسط دستیاران مورد مطالعه -1نمودار  شماره

 

4.45 4.39 4.36 4.27
4.11 4.03

3.87 3.8 3.72

3.43

2.62
2.5 2.5

2.33

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

تر
به
ر 
 کا

جام
 ان
یی

انا
تو

هی
آگا
و 
ش 

دان
ن 
رد
ال ب

با

صی
شخ

ه 
الق
ع

ان
ار
یم
ه ب

ک ب
کم

صی
ص
تخ

ک 
در
 م
سب

ک

دم
مر
ه 
ت ب

دم
خ

شت
هدا

ح ب
سط

ی 
تقا

ار

عی
تما

اج
ت 

عی
وق
م

یل
ص
تح

ه 
ام
 اد

ان
مک

ا

اال
د ب
آم
در

ین
نگ

 س
ک
شی

 ک
تن

اش
ند

س
تر
اس
ن 

شت
ندا

س
ژان

ور
ن ا

شت
ندا

دن
بو
ر 
دس

در
ی 

و ب
ت 

اح
ر

 
 

 

 

 محل سکونت و وضعیت تأهل دستیاران مورد مطالعه ی میانگین دالیل انتخاب رشته به تفکیک جنس،مقایسه -2ی جدول شماره

 عناوین سواالت
 جنس

p 
 تاهل 

p 
 سکونت 

p 
 غیربومی بومی  متاهل مجرد  مرد زن

 21/0 52/4±73/0 41/4±91/0  67/0 46/4±83/0 42/4±88/0  43/0 42/4±86/0 49/4±81/0 توانایی انجام کار بهتر

 32/0 44/4±79/0 36/4±87/0  36/0 42/4±82/0 33/4±86/0  65/0 39/4±77/0 42/4±89/0 باال بردن دانش و آگاهی

 37/0 42/4 ±93/0 33/4 ±95/0  31/0 27/4 ±02/1 27/4 ±02/1  03/0 45/4 ±86/0 25/4 ±07/1 عالقه شخصی

 59/0 26/4±89/0 31/4±93/0  15/0 31/4±92/0 16/4±98/0  13/0 34/4±82/0 20/4±04/1 کمک به بیماران

 21/0 20/4±97/0 07/4±09/1  79/0 13/4±07/1 10/4±02/1  08/0 05/4±13/1 23/4±95/0 سب مدرک تخصصیک

 65/0 10/4±03/1 05/4±07/1  31/0 06/4±05/1 93/3±16/1  81/0 06/4±04/1 03/4±13/1 خدمت به مردم

 25/0 98/3±06/1 85/3±16/1  94/0 89/3±13/1 88/3±14/1  21/0 82/3±15/1 96/3±10/1 ارتقای سطح بهداشت

 04/0 95/3±01/1 72/3±14/1  88/0 80/3±10/1 78/3±11/1  19/0 87/3±03/1 73/3±18/1 موقعیت اجتماعی

 60/0 90/3±12/1 66/3±35/1  04/0 64/3±31/1 94/3±17/1  04/0 72/3±20/1 77/3±38/1 امکان ادامه تحصیل

 04/0 57/3±03/1 34/3±22/1  94/0 43/3±21/1 42/3±03/1  25/0 48/3±09/1 35/3±28/1 درآمد باال 

 56/0 56/2±63/1 65/2±65/1  56/0 65/2±66/1 54/2±62/1  34/0 53/2±59/1 68/2±70/1 نداشتن کشیک سنگین

 52/0 44/2±57/1 55/2±61/1  99/0 53/2±61/1 53/2±59/1  006/0 39/2±49/1 72/2±68/1 نداشتن استرس

 52/0 58/2±53/1 48/2±56/1  44/0 48/2±54/1 62/2±56/1  04/0 35/2±44/1 65/2±63/1 نداشتن اورژانس

 96/0 34/2±52/1 33/2±52/1  08/0 26/2±49/1 57/2±59/1  008/0 13/2±38/1 53/2±63/1 راحت و بی دردسر بودن
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ي تخصصی ي میانگین عوامل مؤثر در انتخاب رشتهمقایسه

  2مستقل در جدول   tتوسط دستیاران به کمک آزمون 

دهد که  بین نظرات دستیاران به تفکیک  جنس، نشان می

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 

ی براي دستیاران مرد، ي شخصکه عالقهبوده است. در حالی

ي تحصیل براي اهمیت باالتري داشته است. امکان ادامه

دستیاران مجرد در مقایسه با دستیاران متأهل، اهمیت 

بیشتري داشته است. موقعیت اجتماعی و درآمد باال در 

ي دستیاران غیربومی در مقایسه با دستیاران انتخاب رشته

 7/66نفر ) 284اد بومی اولویت باالتري داشته است. تعد

ي تحصیلی خود رضایت داشتند و تعداد درصد( از رشته

ي درصد( اعالم داشتند که از رشته 3/33نفر ) 142

ي میزان رضایت از تحصیلی خود رضایت ندارند. مقایسه

ي انتخابی به کمک آزمون کاي دو نشان تحصیل در رشته

داد که به تفکیک سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت 

و سن بین نظرات دستیاران تفاوت معنادار آماري وجود 

         ي میزان رضایت دستیاران (. مقایسه3ندارد )جدول 

هاي مختلف در این ارتباط نیز تفاوت معنادار آماري رشته

  .(P=314/0نشان نداد )

ی میزان رضایت دستیاران به مقایسه -3ی جدول شماره

 تفکیک متغیرهای مورد بررسی

 غیرهامت
 رضایت دارم

 )%( فراوانی

 رضایت ندارم

 )%( فراوانی
p 

 جنس
 70(35) 130(65) زن

36/0 
 72(32) 147(68) مرد

 تأهل
 28(5/27) 74(5/72) مجرد

073/0 
 111(36) 198(64) متأهل

 سکونت
 82(3/33) 164(7/66) بومی

45/0 
 53(4/34) 101(6/65) غیر بومی

 سن
 75(33) 153(67) سال 35زیر 

34/0 
 64(5/35) 117(5/64) سال 35باالی 

 گیریبحث و نتیجه

در انتخاب  مؤثر عوامل از تصویري مجموع در مطالعه این    

دهد. دستیاران پزشکی نشان می در را ي تخصصیرشته

ي شخصی عالقه و فردي هايافزایش دانش و توانمندي

اثر  و اندتهداش ي تخصصیرشته در انتخاب را تأثیر بیشترین

ي تخصصی دردسر بودن رشتهعواملی چون راحتی و بی

مرتبط  که عوامل در یک مطالعه در گیالن است. بوده کمتر

تخصصی در دانشجویان پزشکی مورد  يرشته بر انتخاب

 ي شخصی وعالقه بررسی قرار گرفت، نشان داده شد که

آینده و نظیر درآمد در  عواملی و تأثیر از بیشترین بازار کار

 را تأثیر امکان کار مستقل پس از اتمام تحصیل کمترین

هاي (. بررسی انگیزه2014است )علیزاده و همکاران،  داشته

در    ي تخصصیدانشجویان پزشکی در انتخاب رشته

هاي علوم در دانشگاه 1390سال  در مشابه ايمطالعه

پزشکی تهران نشان داد که ارتقاي بهداشت و درمان در 

ترین عوامل مؤثر در ي شخصی از مهمجامعه و عالقه سطح

(. این 2012اند )وحید دستجردي، انتخاب تخصص بوده

ي حاضر همخوانی دارد. اي با نتایج مطالعهها تا اندازهیافته

(             2007ي ونگ و همکاران )مشابه نتایج فوق در مطالعه

ي ب رشتهترین عامل در انتخادست آمده بود که مهمبه

اي و دستیابی به شغل عنوان تخصصی افزایش توانایی حرفه

( نیز 2007ي کو و همکاران )شد. همچنین در مطالعه

عالقه و تمایالت شخصی از عوامل مؤثر در انتخاب رشته 

ي پزشکی ذات حرفه از که گونه هما معرفی شده بودند.

و  مردم به کمک کردن عامل رسدمی نظر ب آیدبرمی

داشته  رشته انتخاب این در مهمی نقش آنها از راقبتم

دهد که در  ي حاضر نیز نشان مینتایج مطالعه باشد.

ي دستیاران نقش عواملی از قبیل ي انتخاب رشتهانگیزه

خدمت به مردم و کمک به بیماران در مقایسه با درآمد باال 

 در برخی مطالعات اهمیت و جایگاه باالتري داشته است.

ها از انسان به و کمک ي پزشکیحرفه به عالقه نیز همشاب

ي انتخاب رشته بیان گردیده است )بابولر و ترین انگیزهمهم

که (. در حالی2011؛ دایت و همکاران، 2007همکاران، 

ترین نتایج برخی مطالعات دیگر نشان داده است که مهم

ي تخصصی کسب درآمد باال و اعتبار عامل در انتخاب رشته

؛ 2008باالي شغلی بوده است )دیکیسی و همکاران، 

 تواندمی مطالعات هاي ایندر یافته (. تفاوت 2012آخوند، 

تفاوت  و ايحرفه متفاوت جایگاه و هافرهنگ از تفاوت ناشی

در میان عوامل مؤثر  باشد. دستمزدها و امنیت شغلی بوده

ر دردسر بودن کمترین تأثیبر انتخاب تخصص، راحتی و بی

گیري دستیاران در انتخاب رشته داشته است. و را بر تصمیم

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 

اند که با نتایج ها اشاره نمودهي تخصصی نزد خانمرشته

؛ 2013ي حاضر همخوانی دارد )اوش و همکاران، مطالعه

(. 2008؛ النماوي و همکاران 2012بیتایی و همکاران، 

احتماالً مسایل فرهنگی، سبک زندگی و گذرانیدن اوقات 

ها بیشتر با خانواده و والدین از اهمیت باالتري براي خانم

هاي برخوردار بوده و باعث تمایل آنان در انتخاب رشته

هاي ي انگیزهشود.  مقایسهتر میخصصی راحت و سبکت

جز در عامل دستیاران مجرد و متأهل نشان داد که به

طور معناداري در دستیاران که به "ي تحصیلامکان ادامه"
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مجرد از اهمیت بیشتري برخوردار است. تفاوتی بین  

هاي دستیاران مجرد و متأهل وجود ندارد. نتایج یک انگیزه

ي افراد مجرد و متأهل در ه نیز نشان داد که انگیزهمطالع

انتخاب رشته در برخی موارد متفاوت بوده است و افراد 

ي هاي تحقیقاتی و ادامهمجرد تمایل بیشتري به فعالیت

(. دستیاران 2011تحصیل داشتند )وحید دستجردي، 

تر بوده، از فراغت و آزادي عمل بیشتري مجرد عموماً جوان

ي تحصیل در بوده و طبعاً تمایل بیشتري به ادامهبرخودار 

حاضر نشان ي مقاطع باالتر دارند. همچنین نتایج مطالعه

موقعیت اجتماعی و "داد که براي دستیاران غیر بومی 

اولویت بیشتري در انتخاب تخصص داشته  "درآمد باال

است. شاید دوري از محل سکونت و خانواده و دوستان و 

تري  براي این افراد در مقایسه با مشکل آشنایان شرایط

هاي عالوه، تفاوتنماید؛ بهدستیاران بومی فراهم می

فرهنگی را نیز در کنار این عوامل باید در توجیه این 

اختالف درنظر داشت. نتایج یک مطالعه در ارتباط با 

ي تخصصی نشان داده است که چگونگی انتخاب رشته

یاران غیر بومی از سالمت و دستیاران بومی نسبت به دست

شرایط روحی بهتري برخوردارند )خوروش و همکاران، 

 ي تحصیلی از(. در مطالعات زیادي رضایت از رشته2010

تحصیلی دانشجویان  پیشرفت و موفقیت مؤثر در عوامل

؛ هایس 2006معرفی گردیده است )مک منوس و همکاران، 

رشته در  (. داوطلبان هنگام انتخاب2013و همکاران، 

گیرند. ناهماهنگ معرض فشار روانی عوامل مختلف قرار می

هاي فردي و روانی آنان بودن این عوامل با عالیق و ویژگی

تواند بعدها بر رضایت تحصیلی آنان تأثیرگذار باشد می

(. دو سوم دستیاران               2014)شکورنیا و همکاران، 

ي شتند از رشتهکننده در این مطالعه اعالم داشرکت

ي لیف و تحصیلی خود رضایت دارند که با نتایج مطالعه

 70مندي را ( در آمریکا که میزان رضایت2002همکاران )

درصد گزارش کرده است، همخوانی دارد. در این مطالعه، 

هاي مختلف تفاوت مندي دستیاران رشتهبین میزان رضایت

ي لیف که مطالعه معناداري مشاهده نشد. این یافته با نتایج

هزار پزشک انجام شد همخوانی ندارد.  12روي بیش از 

لیف در این بررسی تفاوت معناداري را بین میزان            

مندي پزشکان گزارش نموده است. شاید تعداد رضایت

نمونه مورد بررسی در این دو مطالعه از علل اصلی تفاوت در 

ها باشد. در بررسی حاضر بین رضایت دستیاران و یافته

سایر متغیرهاي پژوهش )جنس، سن، وضعیت تأهل، محل 

سکونت و دفعات شرکت در آزمون دستیاري( ارتباط 

اي در بررسی میزان معناداري وجود نداشت. لیف در مطالعه

مندي پزشکان نیز تفاوت معناداري بین جنس و رضایت

است )الیف و همکاران،  وضعیت تأهل گزارش نکرده

( که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد. اما در 2002

تر )کمتر مندي در افراد جواني الیف میزان  رضایتمطالعه

طور سال( به 65تر )بیشتر از سال( و افراد مسن 35از 

ي ما معناداري باالتر گزارش شده است که با نتایج مطالعه

ط کاري و حقوق و دستمزدها و هماهنگی ندارد. شاید شرای

انتظارات افراد از علل این ناهمخوانی بوده باشد. در مجموع 

ي معنادار در بیشتر متغیرها در این با توجه به عدم رابطه

هاي فردي دستیاران در توان گفت که ویژگیمطالعه می

مندي آنان تأثیري نداشته است؛ یعنی میزان رضایت

گیزهاي مختلف در آزمون شرکت دستیاران ممکن است با ان

ي کرده باشند، اما در نهایت با قبولی در یک رشته و ادامه

تدریج میزان مند شده و بهتحصیل به آن رشته عالقه

مندي آنان نیز افزایش یافته است. نتایج یک مطالعه رضایت

که با هدف تأثیر انتخاب رشته بر رضایت تحصیلی 

انجام شد نشان داد که دانشجویان در دانشگاه اصفهان 

ي تحصیلی عامل تأثیرگذار بر رضایت تحصیلی است رشته

ي تحصیل (. یعنی آنچه در دوره2011)ربانی و همکاران، 

دهد در پی آن ي تحصیلی را شکل میارزیابی فرد از  رشته

 تواند رضایت تحصیلی وي را تحت تأثیر قرار دهد.  می

از  خاص گروهی هايیزهبررسی انگ به تنها حاضر يمطالعه

پرداخته  و در یک دانشگاه  دانشجویان پزشکی )دستیاران(

 باید به سایر مناطق و کل کشور نتایج تعمیم است، بنابراین

حاضر و  يمطالعه نتایج به توجه با گیرد. با احتیاط صورت

خارجی،  و داخلی يشدهانجام مطالعات با آن يمقایسه

شود. زمینه توصیه می این در انجام مطالعات تکمیلی

ي شخصی و افزایش دانش و توانایی انجام کار بهتر، عالقه

ترین عوامل مؤثر در انتخاب تخصص کمک به مردم از مهم

دستیاران پزشکی بودند. موقعیت اجتماعی و درآمد باال در 

این  يدهندهنشان هاي بعدي قرار داشتند. این امراولویت

 از رشته بیشتر انتخاب به طلبانداو گیريتصمیم که است

 عالیق روحیات و به باشد خارجی عوامل تأثیر تحت آنکه

است. براي  امیدوارکننده یافته این است؛ وابسته آنها

ي دردسر بودن و امکان ادامهدستیاران زن راحتی و بی

تحصیل از اولویت برخوردار بود. براي دستیاران مجرد نیز 

ویت داشت و براي دستیاران غیر ي تحصیل اولامکان ادامه

بومی نیز موقعیت اجتماعی و درآمد باال اولویت داشت. بین 

ي معناداري مندي و متغیرهاي مطالعه، رابطهمیزان رضایت

براي          تواندمی پژوهش این هايمشاهده نشد. یافته

 و عالیق شناسایی اندرکاران امر بهداشت و درمان دردست

تحصیلی  به هدایت کمک و تحصیل يادامه انگیزهاي

حیطه  این پژوهشگران براي و باشد مؤثر دستیاران پزشکی
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  آورد.  فراهم بیشتر تحقیق براي موضوعاتی
                                                     قدردانی

با  ي دستیارانی کهکلیه از وسیلهنویسندگان بدین      

 ا در اجراي این مطالعه یاري نمودند،نامه ما رتکمیل پرسش

 نمایند.می و تشکر تقدیر
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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. 
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