
 89، پاییز 3شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   89 پاییز، 3شماره دهم، سال                                                                                                                                                             

 

 

 چه دانشجویاندانشجویان سال آخر رشته پزشکی در انتخاب رشته تخصصی: تفاوت بین آنگرایش 

 چه جامعه نیاز داردخواهند و آنمی

ت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو هیأ *:عبدالحسین شکورنیا

 .اهواز، ایران

 ت علمی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علووم پزشوکی جنودی شواپور اهوواز، اهوواز،      عضو هیأ :سید سعید سیدیان

                                                  .ایران

 .کارشناس معاونت پژوهشی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران :مریم بنی اسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی جندی شاپور اهواز، ت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم عضو هیأ ی مسؤول:سندهینو*

.اهواز، ایران

 

 

 

 

 

 

 

و  ترکیب بر یاقابل مالحظه یامدهایپزیرا  است موضوع مهمی یپزشک انیتخصص توسط دانشجو رشتهانتخاب  چکیده:

مورد نیاز بخش بهداشت و درمان در جامعه دارد. هدف این مطالعه بررسی گرایشات دانشجویان  یانسان یروینکیفیت 

های پذیرش دستیار تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی رشته تخصصی و مقایسه آن با ظرفیتپزشکی سال آخر در انتخاب 

تحلیلی به صورت سرشماری روی دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در سال _این مطالعه توصیفی د.جندی شاپور اهواز بو

در یک مطالعه  ای که روایی و پایایی آنمحقق ساخته نامهپرسشاستفاده از  ها باانجام شد. داده 6381_89تحصیلی 

  SPSS-22ی آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزارهاها از روش، گردآوری گردید. در تحلیل دادهیید شدمقدماتی بررسی و تأ

 ،( دانشجویان پزشکی متقاضی سه رشته رادیولوژی، چشم پزشکی و پوست بودند550/661) درصد 05بیش از  استفاده شد.

عکس متقاضیان سه رشته طب  بر ( اعالم شده بود؛ 601/61) درصد 65ها فقط که ظرفیت دانشگاه برای این رشته در حالی

دانشجویان  ( از550/1) درصد 3تنها  ،( اعالم شده بود601/00درصد ) 39ها انس، داخلی و کودکان که ظرفیت آناورژ

دار شجویان و ظرفیت پذیرش تفاوت معنیهای انتخابی دانان داد در برخی موارد بین اولویتبودند. آزمون مجذور کای نش

انشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی و نیاز جامعه هماهنگی ها نشان داد بین گرایش د(. یافتهp˂50/5وجود دارد)

های تخصصی، راهکارهایی جهت شود ضمن بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان به رشتهپیشنهاد می وجود ندارد.

 نیاز ارائه گردد. های موردتشویق دانشجویان در انتخاب رشته راهنمایی و

 .شجویان پزشکی، نیاز جامعهانتخاب تخصص، دان واژگان کلیدی:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Email: shakurnia@yahoo.com 
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 مقدمه

 یپزشک انیتخصص توسط دانشجو رشتهانتخاب      

 بر یاقابل مالحظه یامدهایپزیرا  است موضوع مهمی

مورد نیاز بخش بهداشت و  یانسان یروینو کیفیت  ترکیب

 (. 5569درمان در جامعه دارد)گرسرینر و همکاران، 

در  سالمت ستمیسی اصل یز اجزاا یکی یآموزش پزشک

بخش بهداشت و  است و نیروی کار مورد نیاز هر کشور

دوره در طول پزشکی  انیدانشجو کند.درمان را تربیت می

ی آشنا پزشک یهااز تخصص یعیوس فیطبا  آموزشی

در  های مختلفشوند و این آشنایی و تماس با بخشمی

گرایش بر  یاعمده ریثأت ینیبال آموزشدوره طول 

دارد)بیتای و همکاران، انتخاب تخصص  دردانشجویان 

از طرف دیگر نیاز  (. اما 5569؛ جونز و همکاران، 5565

های مختلف که در قالب ظرفیت جامعه به تخصص

ط وزارت بهداشت و درمان تعیین پذیرش دستیار توس

شود نیز عامل مهم دیگری است که در این روند نقش می

ای است که نتخاب تخصص فرایند پیچیدهدارد. بنابراین، ا

های مورد نظر دانشجویان و نیازهای جامعه متأثر از ارزش

تواند رایی بین این دو مجموعه عوامل میاست و همگ

های بهداشتی و پیامدهای قابل توجهی برای مراقبت

در حفظ تعادل  و دنبال داشته باشده سالمت در جامعه ب

خدمات  یدر ارائهجامعه کادر درمانی مورد نیاز در 

 تعیین کننده باشد. یتخصص

ا گرایش مطالعات زیادی در مناطق مختلف دنی

 ثرهای تخصصی و عوامل مؤدانشجویان پزشکی به رشته

اند تا مشخص کنند که بر آن را  مورد بررسی قرار داده

ونه رشته تخصصی خود را انتخاب دانشجویان پزشکی چگ

دهد که گرایش ات نشان میطالعهای این مکنند. یافتهمی

دانشجویان در انتخاب تخصص در کشورهای مختلف با 

توجه به شرایط اقتصادی، بازار کار و درآمد، سبک 

کاری کم و نداشتن اورژانس در آن مناطق  زندگی، بار

متفاوت بوده است. در مطالعات انجام شده در کشور 

ران، و همکا(، کانادا )وو 5569آلمان)گرسرینر و همکاران، 

مریکا )دورسی و ( و آ5565(، هلند )هیلنگر، 5569

ترین عوامل ( سبک زندگی یکی از مهم5553 همکاران،

اعی، ثر در انتخاب تخصص بوده است. موقعیت اجتممؤ

ترین عامل انتخاب شغل مناسب و درآمد کافی مهم

تخصص توسط دانشجویان در کشور پاکستان)انیس 

هند )بیالل و همکاران،  ،(5566 رحمن و همکاران،

( گزارش 5559ترکیه )دیکنسی و همکاران،  (.5569

گردیده است. در حالی که عالقه شخصی به رشته 

ی انتخاب تخصص در کشورهای تخصصی عامل مهمی برا

سودان )االوا و  ،(5569) اونیماچی و همکاران، نیجریه

(، کره 5566(، هند)کومار و همکاران، 5560همکاران، 

( و عربستان سعودی)ابوزید و 5561و همکاران، )کیم 

( بوده است. در مطالعات انجام شده در 5561همکاران، 

رائه خدمات ایران نیز بازار کار مناسب، عالقه شخصی و ا

ترین عوامل مؤثر در انتخاب تخصص بهتر به بیمار از مهم

؛ شکورنیا و 6383)علیزاده و همکاران، گزارش شده است

این تحقیقات اهمیت زیادی دارند زیرا (. 6383همکاران، 

این فارغ التحصیالن هستند که در آینده در بخش 

بهداشت و درمان با ارائه خدمات پزشکی به آحاد مردم در 

ارتقای سالمت در جامعه نقش کلیدی دارند. در این 

های دانشجویان و نیازهای ها ارتباط بین انتخاببررسی

. گیردورد بحث قرار میمبخش سالمت و پیامدهای آن 

ثر در انتخاب تخصص شناسایی و تعیین علل و عوامل مؤ

تواند در اطق مختلف اهمیت زیادی دارد و میدر من

کان متخصص مورد نیاز بخش سالمت؛ در تربیت پزش

های مختلف در جامعه به دستیابی به تعادل تخصص

 (.5561ک کند )ابوزید و همکاران، ن کممسؤوال

های دهد که اولویتهای مطالعات مختلف نشان مییافته

انتخاب رشته تخصصی توسط دانشجویان پزشکی در 

و در هر کشوری با توجه  کشورهای مختلف متفاوت بوده

ای و فردی دانشجویان و نیازهای منطقه هایبه ویژگی

و اقتصادی متفاوت بوده و در شرایط فرهنگی، اجتماعی 

ن است تغییر کند)هریس و های مختلف ممکزمان

لمان نشان داده (. نتایج یک مطالعه در آ5563همکاران، 

درصد دانشجویان پزشکی تخصص  15است که بیش از 
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درصد جراحی را انتخاب  50داخلی و حدود 

(. در مطالعات انجام 5569اند)گرسرینر و همکاران، کرده

ترین در کشورهای سوریه و عربستان مهم شده

تخصص توسط دانشجویان پزشکی  انتخاب هایاولویت

لی، کودکان و زنان و زایمان های جراحی، داخرشته

؛ سواف و همکاران، 5569اند)گورایا و المرامی، بوده

 ای در(، در مطالعه5561و الموسوی نیز) (. نایف5569

تخصص های انتخاب کشور عراق نشان دادند که اولویت

ادیولوژی، زنان و رهای توسط دانشجویان پزشکی رشته

عات های انتخاب تخصص در مطالباشد. اولویتداخلی می

های رادیولوژی، پوست، انجام شده در ایران نیز رشته

؛ 6381چشم و قلب بوده است)شکورنیا و عصاره زادگان، 

 (. 6383علیزاده و همکاران، 

بررسی روند انتخاب رشته تخصصی در طول دو دهه اخیر 

ها بوده به برخی رشته چشمگیری دال بر کاهش گرایش

های تر کشورها کاهش شدید به رشتهاست. در بیش

پزشکی خانواده و کودکان به دلیل سبک زندگی و درآمد 

(. مطالعه 5565گزارش گردیده است)پوگنو و همکاران، 

درصد  15دهد که (، نشان می5558گالوین و همکاران)

 6895ال س اولین انتخاب رشته تخصصی در کانادا در

 5550 پزشکی خانواده بوده است که این میزان در سال

های مشابهی در درصد کاهش یافته است. داده 59به 

دهنده کاهش  دست آمده است که نشانه مریکا بآ

زشکی خانواده و افزایش گرایش گرایش دانشجویان به پ

های تخصصی از جمله بیهوشی ها به سایر رشتهآن

 نیز قبل یچند(. 5569کاران، حکایت دارد)جونز و هم

ارتباط با عدم تمایل کشور در  یسازمان نظام پزشک سیرئ

های تخصصی جویان پزشکی در انتخاب برخی رشتهدانش

ها مثل رشته یدر برخ لیهشدار داد که استقبال به تحص

به  ،پزشکیروانو  یکودکان، عفون ،یداخل یهاتخصص

کاهش ورود وی گفت  آمده است. نییپا چشمگیریطور 

و در آینده  نگران کننده است هارشتهاین به  انیدانشجو

آفرین  مسألهتواند برای سیستم بهداشت و درمان می

 (. 5569باشد)ایرنا، 

های مورد نظر پزشکان در جایی که تمایالت و ارزشاز آن

جامعه  یازهاین اب میبه طور مستقانتخاب رشته تخصصی 

 یاحرفهآینده و پزشکان  یهاینگرانبنابراین مرتبط است 

تواند روی به عنوان یک عامل تعیین کننده می هاآن

سالمت جامعه از نظر کمی و ترکیب نیروی کار بخش 

 اطالعات حاصل از مطالعات ،باشد. طبعاً تأثیرگذارکیفی 

تواند می یانتخاب تخصص پزشکارتباط با در انجام شده 

 بیها و ترکتیولوا نییتع ،یزیردر برنامهن به مسؤوال

در توسعه و  نیهمچن ی وکار پزشک یروینمناسب 

بنابراین، آگاهی از  کمک کند. یآموزش پزشک یزیربرنامه

های دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی و نظرات و دیدگاه

نیا اطالعات ها و مناطق مختلف ددستیاران در دانشگاه

ی که های علوم پزشکن دانشگاهارزشمندی را برای مسؤوال

مورد نیاز جامعه در آن  دار تربیت کادر پزشکیهدهع

آورد. این مطالعه با هدف باشند را فراهم میمناطق می

بررسی گرایشات دانشجویان پزشکی سال آخر در انتخاب 

های پذیرش رشته تخصصی و مقایسه آن با ظرفیت

های مختلف در دانشگاه علوم دستیار تخصصی در رشته

 ر اهواز انجام گرفت.پزشکی جندی شاپو

 هامواد و روش

تحلیلی به صورت سرشماری بر _این مطالعه توصیفی     

روی همه دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در سال 

محقق  نامهپرسشبا استفاده از  6381_89تحصیلی 

دارای سه بخش بود،  نامهپرسشو  ساخته انجام شد

سن،  های فردی دانشجویان از قبیلبخش اول ویژگی

محل سکونت را مورد پرسش قرار  هل ووضعیت تأ جنس،

ال باز بود که دانشجویان داد. بخش دوم شامل یک سؤمی

خود را به ترتیب اولویت  سه رشته تخصصی مورد عالقه

ثر در انتخاب کردند و در بخش سوم عوامل مؤمشخص می

گرفت. صصی دانشجویان مورد پرسش قرار میرشته تخ

 موافقم کامالً از لیکرت ایهدرج پنج قیاسم با نامهپرسش

 هیهت 6 تا 0 گذاری نمره با ترتیب هب و مخالفم کامالً تا

)توسط  محتوا طریق رواییاز نامهپرسش . رواییبود شده

پایایی آن  ودانشجوی پزشکی(  3ت علمی و عضو هیأ 1
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پس از  یید شد.تأ 91/5حاسبه ضریب آلفای کرونباخ با م

دانشکده پزشکی و صدور مجوز انجام  هماهنگی با رئیس

 قرار انشجویاند اختیار در نامبیهای نامهپرسشمطالعه، 

 شرکت هب تمایل صورت در ه شدخواست هانآ از و گرفت

 .نمایند تکمیل را نامهپرسش ه،مطالع در

های انتخابی دانشجویان به در این مطالعه اولین اولویت

های یار در رشتهو ظرفیت پذیرش دست "اتقاض"عنوان 

جاری به  تخصصی مختلف پزشکی در دانشگاه در سال

در نظر گرفته شد. ظرفیت پذیرش  "نیاز جامعه"عنوان 

ی دانشگاه اخذ دستیار تخصصی از دفتر تحصیالت تکمیل

 میانگینتوزیع فراوانی،  از استفادهها با گردید. تحلیل داده

از نرم  ادهاستف و آزمون مجذور کای با معیار انحراف و

 .شدانجام  SPSS-22افزار 

 هایافته

نفر با  550دانشجوی سال آخر پزشکی،  531از      

در این مطالعه شرکت کردند)بازگشت  نامهپرسشتکمیل 

 9/51±1/6(. میانگین سنی دانشجویان%1/99 نامهپرسش

 درصد( 18نفر) 615درصد( مونث و  0/11نفر) 635بود، 

ومی استان درصد( ب 3/19نفر) 615مجرد بودند. تعداد 

یر خوزستانی بودند. درصد( غ 9/36نفر) 10خوزستان و 

دند که در آزمون درصد( اعالم کر 9/86نفر) 699

درصد( اعالم  3/9نفر) 69کنند و دستیاری شرکت می

بیش  نمودند که در آزمون دستیاری شرکت نخواهند کرد.

 رصد( دانشگاه علومد 6/15 از یک دوم دانشجویان)

درصد شیراز و  9/66درصد اهواز،  5/55پزشکی تهران، 

های دیگر را برای ادامه تحصیل در درصد دانشگاه 8/0

 دوره دستیاری انتخاب کرده بودند.

ها، نتخاب رشته به تفکیک جنس در خانمهای ااولویت

شم به عنوان اولویت اول های رادیولوژی، پوست و چرشته

ی، چشم و قلب بود و در در آقایان، رادیولوژ تا سوم؛

انتخاب به  های تخصصی موردترین رشتهمجموع بیش

 1/69درصد(، چشم پزشکی) 1/55ترتیب رادیولوژی)

درصد( بودند که قریب دو سوم  1/60درصد( و پوست)

دهند. بین یان ورود به دستیاری را تشکیل میمتقاض

ها نشجویان دختر و پسر در برخی تخصصگرایش دا

دار آماری وجود داشت. گرایش دخترها به تفاوت معنی

گرایش پسرها به رشته  (؛p=551/5تر)رشته پوست بیش

ما در (. اp=556/5تر بود)طور معنادار بیشه ارتوپدی ب

خوزستان و  هل و ساکنگرایش دانشجویان مجرد و متأ

دار های مختلف تفاوت معنیغیر خوزستانی به رشته

 فراوانی 6 نموداردر  (.p˃50/5آماری مشاهده نشد)

های انتخاب رشته دانشجویان به تفکیک جنس اولویت

 نشان داده شده است.

 
 . فراوانی اولویت های انتخاب رشته تخصصی توسط دانشجویان سال آخر رشته پزشکی به تفکیک جنس1نمودار 

هووووای مقایسووووه بووووین تقاضووووای ورود بووووه رشووووته

ز هوووای انتخوووابی دانشوووجویان( و نیووواتخصصوووی)اولویت

های مختلوف( نشوان داد   یرش در رشتهجامعه)ظرفیت پذ

دار نشجویان و نیاز جامعه تفاوت معنوی که بین تقاضای دا
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های مقایسه فراوانی اولویت 5در جدول آماری وجود دارد. 

ن و ظرفیووت پووذیرش دانشووگاه در   انتخووابی دانشووجویا 

طور کوه   های تخصصی نشان داده شده است. همانرشته

هوا بوین ظرفیوت    رشته دهند در برخی ازیها نشان مداده

 اعالم شده و تقاضای دانشجویان تناسبی وجود ندارد.

                               های انتخاب رشته تخصصی توسط دانشجویان سال آخر رشته پزشکی با                                                                   . مقایسه فراوانی اولویت1جدول 

 های پذیرش دستیار در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازفیتظر

p 

  تعداد متقاضی)تقاضا( ظرفیت پذیرش)نیاز(

 رشته تخصصی

 فراوانی درصد اوانیفر درصد 

 رادیولوژی 44 4/22 8 2/5 001/0˂

 چشم پزشکی 34 4/11 5 2/3 001/0˂

 پوست 32 4/15 3 9/1 001/0˂

 قلب و عروق 21 2/13 8 2/5 008/0

 جراحی 12 9/5 14 4/10 083/0

113/0 9/1 3 9/4 10 ENT 

 زنان و زایمان 1 4/3 14 1/9 02/0

 ارتوپدی 1 4/3 4 9/3 512/0

 نورولوژی 4 9/2 5 9/4 549/0

 پاتولوژی 5 4/2 3 9/1 524/0

 نوروسرجری 3 5/1 2 3/1 428/0

 کودکان 3 5/1 15 1/9 001/0˂

 داخلی 2 0/1 18 1/11 001/0˂

 ارولوژی 2 0/1 4 4/2 223/0

 رادیوتراپی 2 0/1 2 3/1 519/0

 پزشکیروان 1 5/0 9 8/5 003/0

 انسطب اورژ 1 5/0 22 3/14 001/0˂

 بیهوشی 1 5/0 12 8/1 001/0˂

 گرمسیری و عفونی 0 0 4 4/2 034/0

 جمع کل 205 100% 154 100% -

 

 "آینده مناسب شغلی"، "عالقه شخصی"عواملی از قبیل 

ا به ترتیب ب "ایباال بردن دانش و مهارت حرفه"و 

ثر در ترین عوامل مؤمهم 51/1و  35/1، 03/1میانگین 

راحتی و "، "توصیه خانواده و دوستان"انتخاب تخصص؛ و 

به ترتیب با  "نداشتن اورژانس"و  "بدون دردسر بودن

ترین به عنوان کم اهمیت 93/3و  91/3، 55/3میانگین 

ثر در انتخاب تخصص بودند. در انتخاب رشته عوامل مؤ

رادیولوژی درآمد باال و آینده مناسب شغلی با میانگین 

تن اورژانس با میانگین و همچنین راحتی و نداش 09/1

نداشتن اورژانس  ؛ در انتخاب رشته پوست راحتی و05/1

در انتخاب رشته چشم پزشکی درآمد  ؛06/1با میانگین 

؛ در انتخاب 39/1ینده مناسب شغلی با میانگین باال و آ

به رشته قلب آینده مناسب شغلی و پرستیژ اجتماعی 

رشته  و در انتخاب 55/1و  35/1ترتیب با میانگین 

و خدمت به مردم  85/1جراحی عالقه شخصی با میانگین 

از اهمیت باالتری برخوردار  09/1و جامعه با میانگین 

 بودند. 

 بحث 

های این مطالعه که با هدف بررسی گرایش یافته     

دانشجویان رشته پزشکی در انتخاب رشته تخصصی و 

مقایسه آن با ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در 

ه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد، نشان دانشگا

داد که بین تقاضای دانشجویان و ظرفیت پذیرش دانشگاه 

ن گرایش تریتطابق و هماهنگی وجود ندارد. بیش
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های رادیولوژی، چشم پزشکی دانشجویان پزشکی به رشته

های اعالم شده ت بود در حالی که باالترین ظرفیتو پوس

های طب ستیاری به ترتیب رشتهدر آزمون د دانشگاه

بیش  های انتخابینس، داخلی و اطفال بودند. اولویتاورژا

از دو سوم دانشجویان پزشکی سه تخصص رادیولوژی، 

در حالی که  چشم پزشکی و پوست اعالم شده بود.

ر این سه رشته تخصصی در ظرفیت پذیرش دستیاری د

ار بود. درصد کل آمار پذیرش دستی 65تر از کمدانشگاه 

های تخصصی معکوس ای برخی از رشتهاین وضعیت بر

های مثال تقاضای دانشجویان برای رشتهبود. به عنوان 

تخصصی طب اورژانس، داخلی و اطفال که حدود یک 

شگاه به این سه رشته سوم ظرفیت پذیرش دستیار در دان

این مبین عدم تعادل  درصد بود. 5اختصاص داشت فقط 

های تخصصی با رشتهایش دانشجویان به بین تقاضا یا گر

باشد. که جامعه و سیستم بهداشت و درمان مینیاز 

تواند پیامدهای نامطلوبی روی کیفیت و تعادل کادر می

ه دنبال داشته باشد. تخصصی در بخش سالمت را ب

گاه مطالعه دیگری در دانشهای این مطالعه با نتایج یافته

که نشان داد بین  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

های انتخابی دستیاران و نیازهای واقعی جامعه اولویت

عصاره  تطابق وجود ندارد همخوانی دارد)شکورنیا و

رسد که گرایش به یک سری (. به نظر می6381زادگان، 

های برتر فضای غیر های تخصصی به عنوان رشتهرشته

ویان ها در بین دانشجقعی در تمایل به انتخاب این رشتهوا

دانشجویان نه بر حسب  ایجاد کرده باشد. در این شرایط

تر به جو بیش ثر ازالقه و نیاز واقعی جامعه بلکه متأع

تا زمانی که  شوند.های خاص سوق داده میسمت رشته

توان ر واقعی مدیریت و اصالح نشود، نمیاین شرایط غی

ی مایل دانشجویان با نیازهاو ت که بین تقاضا انتظار داشت

 و تعادل منطقی وجود داشته باشد. یک هماهنگی  جامعه

و همکاران در ژاپن و میرویس  های مطالعات فوکودایافته

مریکا در ارتباط با کمبود برخی از کادر پزشکی مورد در آ

ده است که عدم ارتباط بین نیاز در جامعه نیز نشان دا

های انتخابی و نیازهای جامعه علت اصلی کمبود اولویت

ها در کادر پزشکی مورد نیاز سیستم تخصص در برخی

؛ 5563سالمت در آن کشورها گردیده است)میرویس، 

(. میرویس در مطالعه خود گزارش 5565فوداکا و هارادا، 

رغم نیاز جامعه به پزشک خانواده کرده است که علی

که از  به نحویگرایش به این رشته در حال کاهش است، 

به این رشته تخصصی اضای ورود تق 5565تا  5556سال 

درصد کاهش یافته است. وی  3/1درصد به  1/63از 

کاری باال را از علل عدم تمایل به این  درآمد پایین و بار

رشته گزارش نموده است. مشابه نتایج فوق در مطالعه 

ه علیزاده و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ب

انشجویان درصد د 05دست آمده است که بیش از 

ت، رادیولوژی و چشم پزشکی را های پوسی رشتهپزشک

ترین اولویت انتخابی خود گزارش کرده بودند)علیزاده مهم

(. همچنین در مطالعه نایف در 6383و همکاران، 

دانشکده پزشکی بصره در عراق رشته رادیولوژی به عنوان 

اولین اولویت انتخابی دانشجویان پزشکی گزارش گردیده 

(. در این دو مطالعه  5561، نایف و الموسویاست)

های طب اورژانس، بیهوشی و رادیوتراپی اولویت رشته

های شتند که تا حدودی زیادی با یافتهبسیار پایینی دا

 این مطالعه همخوانی دارند.

انتخابی دانشجویان  هایدر بررسی گرایش و اولویت

پزشکی در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی گزارش 

ردیده است. نتایج مطالعه اسایی و همکاران در گ

، انیس (5560(، االود و همکاران در سودان)5561نیجریه)

ر (، د5569( و گورایا و المرامی)5566رحمن در پاکستان)

های جراحی، داخلی و عربستان نشان داده است که رشته

کودکان باالترین اولویت و رشته رادیولوژی اولویت پایینی 

های رشته تخصص داشته است که با یافتهدر انتخاب 

مطالعه ما ناهمخوان است. تفاوت در شرایط اجتماعی و 

هداشتی درمانی در جوامع مختلف اقتصادی و سیستم ب

تفاوت دانشجویان به برخی از تواند از علل گرایش ممی

ها بوده باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که گرایش رشته

دانشجویان پزشکی در این منطقه در انتخاب تخصص با 

برخی مناطق و کشورهای دیگر قدری متفاوت است. 
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ثر در این زم است تا علل و عوامل مؤالتری مطالعات بیش

 تر قرار گیرد. گرایش مورد بررسی دقیق

زندگی های شغلی، درآمد باال، ساعات کاری، سبک فرصت

ص در رین علل انتخاب تخصتو سادگی کار طبابت از مهم

اند)نایف و الموسوی، کشورهای مختلف گزارش گردیده

 ؛5566اران، مک؛ رحمن و ه5565؛ فوکادا و هارادا، 5561

های (. گراسرنیر در بررسی اولویت5569گورایا و المرامی، 

انتخابی رشته تخصص پزشکی در کشور آلمان گزارش 

از علل اصلی  "خانواده و حجم کار"نموده است که 

های داخلی دانشجویان سال آخر پزشکی به رشتهگرایش 

(. 5569و جراحی بوده است)گرسرینر و همکاران، 

 ای در کشور(، در مطالعه5553مکاران)دورسی و ه

مریکا با بررسی روند انتخاب رشته تخصصی بیان داشته آ

لی گرایش پزشکان به است که سبک زندگی از علل اص

ها بوده است. نتایج یک بررسی در برزیل برخی از تخصص

به دلیل سبک  6895است که از سال نیز نشان داده 

های بیهوشی، پوست، نورولوژی و زندگی گرایش به رشته

چشم افزایش یافته است. در این مطالعه همچنین گزارش 

تر شده که در انتخاب تخصص داخلی تعهد اجتماعی بیش

از مسایل مالی برای دانشجویان اهمیت داشته است و 

ندگی در حال مقبولیت رشته جراحی به دلیل سبک ز

های مطالعه (. یافته5560ت)دسوزا و همکاران، کاهش اس

حاضر نیز نشان داد درآمد باال و آینده مناسب شغلی در 

انتخاب رشته رادیولوژی و چشم پزشکی؛ راحتی و 

نداشتن اورژانس در انتخاب رشته پوست؛ عالقه شخصی و 

خدمت به مردم در انتخاب رشته جراحی از نظر 

تا  یت باالتری برخوردار بوده است.از اولودانشجویان 

ان های متفاوت بین دانشجویشدهنده گرای حدودی نشان

جتماعی های فرهنگی، ادر مناطق مختلف به دلیل تفاوت

 باشد. و اقتصادی در آن جوامع می

ه دهد که زنان بهای مطالعات مختلف نشان مییافته

تر تی بیشخاطر سبک زندگی، وابستگی به خانواده و راح

ت، پاتولوژی و اطفال را ترجیح هایی از قبیل پوسرشته

تند و کار مستقل و دهند؛ اما مردان که فعال هسمی

رتوپدی های جراحی، اتر رشتهخواهند بیشدرآمد باال می

دهند)رحمن و همکاران، و قلب و عروق را ترجیح می

 ؛5569؛ لی و همکاران، 5559اران، ؛ اسالند و همک5566

 (.5569ونیماچی و همکاران، ا

های این مطالعه نیز نشان داد که گرایش دانشجویان یافته

دختر به رشته پوست و دانشجویان پسر به رشته ارتوپدی 

های که تا حدودی با یافته تر استبیش داریمعنیطور ه ب

دهد که باشد و نشان میمطالعات قبلی همخوان می

تخصصی تا حدودی  هجنسیت در گرایش به انتخاب رشت

 گذار است. اثر

دانشجویان پزشکی سال آخر گرایش  که ها نشان دادیافته

بسیار شدید به سه رشته رادیولوژی، چشم پزشکی و 

که بیش از پنجاه درصد  به نحوی ،پوست دارند

ها اضی ورود به دستیاری در این رشتهدانشجویان متق

 د که بینهای مطالعه همچنین نشان داباشند. یافتهمی

گرایش دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی و 

شود ضمن گی وجود ندارد. پیشنهاد مینیاز جامعه هماهن

های بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان به رشته

 تخصصی، راهکارهایی جهت آگاهی دادن، راهنمایی و

جامعه  های مورد نیازتشویق دانشجویان در انتخاب رشته

 دد. ارائه گر

 گیری نتیجه

که بین تقاضای  داد نشان مطالعه نتایج این     

شکی در انتخاب رشته تخصص و دانشجویان سال آخر پز

توسط دانشگاه همخوانی وجود  های اعالم شدهظرفیت

ها از ضای دانشجویان برای برخی از تخصصندارد. تقا

تر از قبیل رادیولوژی، چشم پزشکی و پوست بسیار بیش

ها بر عکس برای برخی دیگر از تخصص پذیرش،ظرفیت 

هوشی و طب اورژانس بسیار یگرمسیری، ب_از قبیل عفونی

گرایش دانشجویان سال آخر  تعیین تر بوده است.کم

سطح استان و مقایسه آن  پزشکی در انتخاب تخصص در

تواند ش دستیار به عنوان نیاز جامعه میبا ظرفیت پذیر

عدم مقبولیت برخی از  ولیت وتصویر روشنی از مقب

با توجه به شکاف بین  های تخصصی را ارائه نماید.رشته
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امعه به کادر پزشکی گرایش دانشجویان پزشکی و نیاز ج

 توجه کانون رسدیم نظر بههای مختلف، مکفی در رشته

 پزشکی آموزش درمان، بهداشت، گذاران حوزهسیاست

نمودن  زشکی و هماهنگرفتار دانشجویان پ تغییر برای

 نگرش باید بر اصالح با نیازهای جامعه  هاگرایشات آن

ابل قبول در یک تعادل ق به دسترسی دانشجویان جهت

از مسؤوالن باشد.  های مختلفترکیب متقاضیان رشته

های توجیهی، رود با برگزاری نشستمربوطه انتظار می

، تبیین وضعیت فعلی و تشریح نیازهای واقعی جامعه

های فارغ های مختلف و ارائه دیدگاهآینده رشته

های تخصصی موجب افزایش آگاهی و التحصیالن رشته

الت دانشجویان پزشکی به ایجاد گیرایی و افزایش تمای

 های مورد نیاز جامعه شوند.سوی رشته

 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از دانشجویان عزیز که با تکمیل      

العه یاری کردند ما را در انجام این مط نامهپرسش

 نماییم.صمیمانه تشکر و قدردانی می
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Abstract: Choosing a medical specialty by students is an important issue because it has 

significant implications both for the composition and quality of the human resources 

required by the health care system. The purpose of this study was to investigate last year 

medical students' preferences of specialty choice and society’ needs in Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences. This descriptive-analytic study was carried 

out on a census sampling of last year medical students   during 2017-18. So then, data 

were collected by a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were 

confirmed in a preliminary study. Moreover, data were analyzed using descriptive and 

analytical statistics and SPSS-22 software. More than 50% (114/205) of medical students 

were candidates for three fields of radiology, ophthalmology, and dermatology, while the 

university's capacity for these courses was only 10% (16/154); and vice versa, applicants 

for three fields of emergency medicine, Internal medicine and pediatric with a capacity of 

37% (55/154) were only 3% (6/205) of the students applying for these courses. 

According to the Chi-square test, statistically significant differences were   observed 

between the specialty choice priorities of medical students and the capacity of specialized 

fields (p<0.05).  In addition, the findings showed no coordination between the tendency 

of medical students to specialty choice and the society’ requests.  Therefore, while 

determining the factors affecting students' tendency towards specialized courses, it is 

recommended to provide guidance and encouragement in selecting the desired fields. 

 

Key words: Specialty choice, Medical students, Needs society. 
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