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  رشته تحصيلي و آينده شغلي خود نگرش دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به
  

  نفيسه صدرارحامي، صمد كالنتري، سهراب عطارد
  
 

  چكيده مقاله
ي نگران. آفرين جامعه ما است در كشور، يكي از مسائل حاد و مشكل رويه تعداد پزشكان عمومي  افزايش ناموزون و بي .مقدمه

اين مطالعه با هدف تعيين نگرش دانشجويان . باشد ميآينده شغلي از معضالت دانشجويان پزشكي  و در مورد رشته تحصيلي
ريزان آموزشي و  پزشكي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد تا برنامه

  .بهداشتي را نسبت به آن آگاه سازد
در حال تحصيل در چهار  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مقطعي، دانشجويان رشته پزشكي - پيمايشيدر يك مطالعه  .ها شور

نفر بود كه  321حجم نمونه  .مورد بررسي قرار گرفتند 1381- 82در سال  كارورزيمقطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، باليني و 
 .ودسؤال براساس طيف ليكرت ب 42پرسشنامه معتبر حاوي  ،ها دهروش گردآوري دا .ندانتخاب شدتصادفي ساده به صورت 

  .ارائه گرديدو همبستگي پيرسون  Tآزمون و به صورت توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار  SPSSافزار  ها با نرم داده
هشتاد و  .به دست آمد 2/65±1/6ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به آينده شغلي خود  .نتايج

درصد آنها به هيچ وجه تمايل به انصراف از  2/74كنند،  ه پزشكي را به ديگران توصيه ميتنه درصد دانشجويان، تحصيل در رش
درصد از دانشجويان رشته پزشكي را انتخاب اول خود در آزمون سراسري معرفي كردند و  8/78رشته تحصيلي خود ندارد، 

  .گزيدند در صورت شركت مجدد در آزمون سراسري، مجدداً پزشكي را به عنوان انتخاب اول خود برميدرصد دانشجويان  71
ان يكه اكثر دانشجودر حالي بود  نتايج حاصل حاكي از نگرش منفي دانشجويان رشته پزشكي نسبت به آينده شغلي خود .بحث
توزيع مناسب نيروي  ،پذيرش دانشجويان پزشكي تعديل ظرفيت. نسبت به رشته تحصيلي خود داشتند در حد مطلوب نگرش
حمايت مالي پزشكان  ،هاي تحصيلي دانشگاهي قبل از شركت در آزمون سراسري آموزان با رشته تر دانش آشنايي كامل ،انساني

  .تواند در بهبود نگرش آنها مفيد واقع شود ميجوان و ايجاد مراكز مشاوره و حمايت از دانشجويان 
  .نگرش، دانشجويان پزشكي، آينده شغلي، رشته تحصيلي .هاي كليدي واژه

  
 

   مقدمه
انگيزش شغلي براي ادامه اشتغال مفيد و كارآمد، امري الزم 

اگر انسان عالقمند به شغل خود نباشد، ادامه . و ضروري است
بدين جهت، . آور و حتي غير ممكن خواهد بود اشتغال ماللت

قيت شغلي رابطه متقابلي توان گفت بين انگيزش شغلي و موف مي
رضايت شغلي بر اثر عوامل متعددي حاصل ). 1(وجود دارد

                                           
ي، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نفيسه صدرارحام .آدرس مكاتبه 

 nafis_sadr@yahoo.com e-mail:. نور، ميدان شهدا، شهرضا

دكتر صمد كالنتري، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور 
شهرضا و دكتر سهراب عطارد، دستيار گروه داخلي دانشگاه علوم 

  .پزشكي اصفهان

رضايت شغلي كه نوعي احساس مثبت فرد نسبت به . شود مي
شرايط محيط كار، نظام : شغلش است، زاييده عواملي چون

بر محيط كار و تأثير عوامل فرهنگي سازماني شغل، روابط حاكم 
جه گرفت رضايت شغلي احساس رواني نتي توان بنابراين، مي. است

  ).1(گردد است كه از عوامل اجتماعي متأثر مي
در نظام ارائه خدمات و ارتقاي سالمت  پزشكي عمومي، 

رويه تعداد  افزايش بي. مردم، داراي نقش و جايگاه كليدي است
تخصصي، هاي  آموختگان و گرايش بيش از حد به رشته دانش
به وجود آورده  هاي پزشكي اقبتهاي جدي در چگونگي مر بحران
ها قبل، دست به گريبان اين  بسياري از كشورها، سال. است

پديده بوده و امروز با بازنگري در نظام آموزش پزشكان 
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با اين ). 2(اند انديشي كرده براي حل اين مشكالت چاره عمومي، 
. اي مختص به كشور ما نيست حال، نگراني از آينده شغلي، مقوله

، اكثر )Minoesota(سوتا  مينه مطالعه در دانشگاهدر يك 
دانشجويان پزشكي در مورد افت موقعيت و درامد پزشكي 

اكثر پزشكان عمومي از  1933انگلستان در سال در ). 3(نگران بودند
و در فرانسه، در سال ) 4(خود اطمينان نداشتند آينده شغلي

كه اند  ، شصت درصد دانشجويان پزشكي معتقد بوده1990
  ).5(نيروي پزشكي بيش از ميزان مورد نياز جامعه است

در  هاي گذشته، پذيرش دانشجو بايد توجه داشت كه در سال
هاي  ريزي علمي و توجه به ظرفيت رشته پزشكي، بدون برنامه

جامعه و عمدتاً به صورت احساسي صورت گرفته است كه البته 
 حاصل اين اقدام، به صورت احساس سرخوردگي و عدم

بديهي است بررسي . انگيزش شغلي در پزشكان جوان بوده است
نگرش دانشجويان پزشكي به آينده شغلي و رشته تحصيلي خود 

را در اختيار مسؤوالن قرار دهد تا با تواند اطالعات الزم  مي
، حمايت فرهنگي رگزينشي و آموزش كشو هاي بازنگري در برنامه

آموخته،  پزشكان دانشاز دانشجويان پزشكي و حمايت مالي از 
امكان بكارگيري مناسب و ايجاد انگيزه شغلي در اين قشر از 

  .جامعه را فراهم نمايد
، تعيين نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به مطالعههدف اين 

  .بودرشته تحصيلي خود  وآينده شغلي 
 

  ها روش
مقطعي بود كه در آن نگرش  - اين مطالعه، پژوهشي پيمايشي

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  دانشجويان رشته
نسبت به آينده شغلي و رشته تحصيلي خود مورد  81-82سال 

بود كه بطور تصادفي نفر  321حجم نمونه، . بررسي قرار گرفتند
 فيزيوپاتولوژي، ،علوم پايه :ساده از بين دانشجويان در چهار مقطع

اي  مهابزار پژوهش، پرسشنا .كارورزي انتخاب شدندباليني و 
بخش اول، خصوصيات فردي و بخش دوم، : شامل دو بخش بود

سؤال نگرش دانشجويان رشته پزشكي نسبت به آينده  26شامل 
كه با استفاده از ابزار شغلي و رشته تحصيلي خود بود 

و با مقياس ليكرت مورد سنجش قرار ) 6(هاي مشابه پژوهش
  .ندگرفت

 و دست آمد پرسشنامه از طريق صوري و محتوي بهروايي 
 )α=63/0(بر اساس فرمول ضريب آلفاي كرونباخ  آنپايايي 

براي هر گزينه بر  ،ها براي تجزيه و تحليل داده. محاسبه گرديد

) 5(موافقم   تا كامالً) 1(كامالً مخالفم  ازبه ترتيب  ،حسب پاسخ
 130نشانه حداقل گرايش و نمره  26بنابراين، نمره . محاسبه شد

  .در نظر گرفته شد گرايش مثبت به آينده شغليبيانگر حداكثر 
ا بميانگين نمرات دانشجويان  براي ارزيابي وضعيت نگرش،

مقايسه و . بود) 130+26معدل ( 78 كه نمره آزمون ميانگين
به عنوان نگرش منفي و نمرات بيشتر به  78نمرات كمتر از 

سؤاالت مربوط به رشته تحصيلي . عنوان نگرش مثبت تلقي شد
. صورت توزيع فراواني مورد تجريه و تحليل قرار گرفتبه 
  .تجزيه و تحليل گرديد SPSSافزار  ها با نرم داده

 
  نتايج

 49پنجاه و يك درصد از دانشجويان مورد مطالعه، مرد و 
در مقطع  درصد 9/25درصد زن و از كل دانشجويان مورد مطالعه 

درصد در  4/37 درصد در مقطع فيزيوپاتولوژي، 1/13علوم پايه، 
مشغول به  كارورزيدر مقطع  درصد 7/23مقطع باليني و 

درصد دانشجويان متأهل و حدود  20تحصيل، همچنين حدود 
ميانگين و انحراف معيار نمره . درصد آنها مجرد بودند 80

به دست آمد  2/65±1/6نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود 
ن نمره افراد مورد ميانگي ،كه با توجه به ميانگين نمره آزمون

حداقل . كمتر بود 78مطالعه از ميانگين نمره قابل قبول آزمون 
به  93و حداكثر  45نمره نگرش دانشجويان به آينده شغلي برابر 

هاي  توزيع پراكندگي نمره (skewness)ضريب كجي . دست آمد
درصد بود كه  7نگرش دانشجويان به آينده شغلي نيز برابر 

به عبارت بهتر، درصد . كجي توزيع نمره بود بيانگر منفي بودن
افرادي كه نگرش آنها به آينده شغلي كمتر از ميانگين بود، در 

  .مقايسه با افرادي كه بيشتر از ميانگين بود، زيادتر بوده است
رشته  بطور كلي، نتايج فوق نشان داد كه نگرش اكثر دانشجويان

 ارتباطه با در رابط. پزشكي به آينده شغلي خود منفي است
آينده شغلي، نگرش دانشجو به  اجنسيت دانشجويان پزشكي ب

به آينده شغلي  نشان داد كه ميانگين انحراف معيار نگرش نتايج
 بود 65±7/5و مؤنث برابر  65±5/6دانشجويان مذكر برابر 

داري بين نگرش  تفاوت معني T-testكه با توجه به آزمون 
  .شتدانشجو در دو جنس وجود ندا

نگرش دانشجو به آينده  با سن دانشجوراي تعيين ارتباط ب
كه ضريب شغلي خود، از آزمون همبستگي پيرسن استفاده شد 

به دست آمد،  =04/0Pداري  با سطح معني r=29/0همبستگي برابر 
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رابطه نگرش وي به آينده شغلي خود  ابنابراين، سن دانشجو ب
  .داشت

شجوي پزشكي به آينده نگرش دان باتأهل ارتباط در رابطه با 
شغلي خود، ميانگين و انحراف معيار دانشجويان مجرد 

به دست آمد كه با  64±5/7و دانشجويان متأهل  8/5±65
داري بين وضعيت تأهل و نگرش  ارتباط معني T-testآزمون 

  .دانشجويان به آينده شغلي وجود نداشت
درصد  9/80هاي پژوهش نشان داد كه  ساير يافته

تحصيل در رشته پزشكي را به ديگران توصيه  ،ندانشجويا
را از تحصيل در رشته پزشكي منصرف  ديگران و بقيه،كنند  مي
  .كنند مي

هفتاد و چهار و دو دهم درصد از دانشجويان به هيچ وجه 
 2/6تمايل به انصراف از رشته تحصيلي خود ندارند و فقط 

 ضمناً. درصد تمايل زياد يا خيلي زياد به اين موضوع دارند
درصد دانشجويان رشته پزشكي  8/78نتايج مطالعه نشان داد 

آزمون سراسري معرفي كرده اين رشته را انتخاب اول خود در 
معتقد بودند در صورت شركت  درصد دانشجويان 71بودند و 

پزشكي را به عنوان انتخاب  مجدداً در آزمون سراسري دوباره
نتايج حكايت از نگرش مثبت اين  ،در مجموع. گزينند اول خود برمي
  .داشتپزشكي نسبت به رشته تحصيلي خود  اكثر دانشجويان

  بحث
هاي اين پژوهش، ميانگين نمرات نگرش افراد  براساس يافته

 از حد قابل قبول تر مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود پايين
اكثر دانشجويان نگرش مطلوبي نسبت به اد د بود كه نشان مي

نتايج مطالعات ديگر مطالعه با نتايج اين . ي خود ندارندآينده شغل
در يك مطالعه در . هاي ايران مشابه است در ساير دانشگاه

دانشجويان نسبت به آينده شغلي خود ، اكثر 1374همدان در سال 
در كرمان نيز نگرش اكثر دانشجويان به  ).7(نگرش منفي داشتند

لعه در اروميه در سال يك مطا). 8(آينده شغلي خود مطلوب نبود
درصد دانشجويان داراي نظر منفي  55نشان داد حدود  1377

به آينده شغلي خود بودند و از ميان عوامل مؤثر بر اين نسبت 
نگرش منفي، موقعيت اجتماعي شغل، نگرش جامعه نسبت به 

همچنين اعالم . شغل، درامد و عالقه به شغل، مهمترين علل بودند
درصد دانشجويان نسبت به آينده شغلي خود از ديگر  86نگراني 

  ).9(نتايج اين مطالعه بود
كه نگراني نسبت به آينده شغلي در  بايد توجه داشت

. اي مختص به كشورمان نيست دانشجويان پزشكي، مقوله

دهد كه نگراني از  مطالعات متعدد در نقاط مختلف جهان نشان مي
آينده شغلي در بين دانشجويان پزشكي، حتي در كشورهاي 

 1993يك مطالعه در انگليس در سال . پيشرفته نيز وجود دارد
از آينده شغلي خود مطمئن   ر پزشكان عمومينشان داد اكث

اي در آمريكا نشان داد اكثر دانشجويان  طالعهم). 4(نيستند
و درآمد پزشكي نگران  ه اجتماعيهوجپزشكي نسبت به افت 

نشان  1990همچنين يك پژوهش در فرانسه در سال ). 3(اند بوده
درصد دانشجويان پزشكي اعتقاد داشتند نيروي پزشكي  60داد 

در توجيه نگرش منفي ). 5(تربيت شده بيش از نياز جامعه است
توان از  دانشجويان پزشكي نسبت به آينده شغلي خود مي

، (Blue)بر طبق نظريه بلو . شناسي استفاده كرد نظريات جامعه
گروه اول : دو گروه عوامل در انتخاب شغل دخالت قطعي دارند
واني و گروه خصوصيات فردي از قبيل عوامل بيولوژيك و ر
از اين . گيرد دوم، موقعيت اقتصادي و اجتماعي را در بر مي

توان موقعيت جغرافيايي، منافع اجتماعي، امكان تحرك  عوامل، مي
و ارتقاي شرايط فرهنگي و بازار كار را نام برد كه عوامل گروه 

). 10(تر را در انتخاب شغل دارند تر و حساس دوم، نقش مهم
رويه  ط كنوني، جامعه ما به علت پذيرش بيبديهي است در شراي

دانشجو در رشته پزشكي، بخصوص عوامل گروه دوم، بطور 
قابل توجهي تحت تأثير قرار گرفته بطوري كه نگرش دانشجويان 

  .پزشكي به آينده شغلي خود را تحت تأثير قرار داده است
نگرش دانشجويان رشته پزشكي به رشته تحصيلي خود 

تحصيل در رشته  بهدانشجويان افراد را ت اكثري. مثبت بود
نمودند و مايل بودند مجدداً رشته پزشكي را  تشويق ميپزشكي 

تواند عالقه  در آزمون سراسري انتخاب نمايند كه دليل آن مي
هاي ترقي در اين  دارا بودن پله، عشق به اين رشتهشخصي، 

كمك به بيماران و  ،روحيارضاي  ،اجر مادي و معنوي، رشته
  .باشد باال ه اجتماعيهوج جامعه و موفقيت و

و درآمد ساير  ه اجتماعيهوجافت از جمله  ،ساير علل
 ،امكان ادامه تحصيل در درجات تخصصي ،هاي تحصيلي رشته

ارضاي روحي بسياري از دانشجويان به علت كمك به جان 
ها و اهميت و حساسيت شغل به علت سروكار داشتن با  انسان

  ).13تا11(تواند مطرح شوند مي ها نسانجان و سالمتي ا
بر روي دانشجويان پزشكي در  1994يك مطالعه در سال 

ترتيب سه عامل مهم انتخاب رشته پزشكي، به  دادژاپن نشان 
به عنوان  درآمد و هويتي ه اجتماعي شغل پزشكي،هوج: اهميت
در سال  كهي طالعه ديگرمهمچنين در ). 14(بوده است پزشك
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معتقد به وجود  دانشجويان درصد 66يه انجام شد در اروم 1377
درصد دانشجويان لذت  76ي بودند و كامتيازاتي در رشته پزش

ها را از مرگ، از امتيازات حرفه  ناشي از نجات جان انسان
  ).8(پزشكي بيان كردند

بررسي علل نگرش منفي  برايمطالعات كاربردي ديگر 
تواند  لي خود ميدانشجويان رشته پزشكي نسبت به آينده شغ

نگرش منفي ساز  برطرف كردن عوامل زمينه. راهگشا باشد
دانشجويان رشته پزشكي نسبت به آينده شغلي خود از طريق 

دانشجو و تغييرات اساسي در سيستم آموزشي و پذيرش 

هاي  مختلف رشته هاي رساني كامل و مناسب در رابطه با جنبه اطالع
ورود به شته به داوطلبان تحصيلي، شرايط و بازار كار هر ر

تواند اين  دانشگاهي مي هاي پيش در دوره دوره آموزش عالي
  .انگيزش را تقويت نمايد

توزيع  اقداماتي مانند تعديل ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي،
آموزان با  تر دانش مناسب نيروي انساني، آشنايي كامل

هاي تحصيلي دانشگاهي قبل از شركت در آزمون  رشته
تواند مفيد واقع  حمايت مالي پزشكان جوان نيز مي و سريسرا
  .شود
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Medical Students' Attitude Towards their Field of Study and Future Career 
 

Sadrearhami N, Atarod S, Kalantari S 
 
Abstract 
 
Introduction. The inappropriate increase in the number of general physicians in Iran is one of the critical and 
problematic issues of our society which leads to a big concern for medical students regarding their field of 
study and future career. This research aims to determine the attitude of medical students towards their own 
future career and field of study in Isfahan University of Medical Sciences in the year 2003 in order to inform 
educational planners about this issue.  
Methods. In a cross sectional survey, medical students in four levels of study including basic sciences, 
physiopathology, clerkship and internship were studied in the year 2002 – 2003. 321 students were selected 
by simple random sampling. The data gathering tool was a valid and reliable questionnaire including 42 
attitude questions based on Likert scale.  The data were analyzed by SPSS software using frequency 
distribution, mean and standard deviation, t-test and Pearson Correlation Coefficient.  
Results. The mean score of the medical students’ attitude towards their future career was 65.2 ± 6.1. Also, 
80.9 percent of the students recommended studying medicine to others, 74.2 percent of them did not intend to 
quit their study, 78.8 percent chose medicine as their first selection in the national entrance examination for 
the universities, and 71 percent of the students would choose medicine as their first selection if they took the 
entrance examination again. 
Conclusion. The results showed the negative attitude of medical students towards their own future career, 
while the attitude of the majority of them towards their field of study was at an optimal level. Adjusting the 
number of students accepted for medicine, proper distribution of human resources, informing students about 
university disciplines before they take the entrance examination, providing financial support for young 
physicians, and establishing counseling and supporting centers for students is recommended to improve their 
attitudes. 
 
Key words. Attitude, Medical students, Future career, Field of study. 
 
Address. Sadrearhami N. Social Sciences Department, Payam Noor University of Shahreza, Shahreza, Iran. 
 
Source. Iranian Journal of Medical Education 2004; 11: 76-80. 
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