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 انيدانشجو زهيدر انگ رييتغ زانيو م يدر انتخاب رشته پزشك مؤثرعوامل 
  شاپور اهواز يجند يدر دانشگاه علوم پزشك ليدر طول دوره تحص

 
  *زاده ژنيب يمهد ،يافسون باقر ،يخواجه عل نينسر ا،يشكورن نيعبدالحس

  
 

  چكيده
سطح سالمت در  يپزشكان متعهد و ارتقا تيتواند در ترب مي يدر انتخاب رشته پزشك مؤثرو عوامل  ها زهيانگ ييو شناسا يبررسمقدمه: 

  پزشكي انجام شده است انيبر انتخاب رشته دانشجو مؤثرو عوامل  ها باشد. اين مطالعه با هدف بررسي انگيزه مؤثرجامعه 
-94شاپور اهواز در سال  يجند يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انينفر از دانشجو 351نظرات  ،يمقطع-يفيمطالعه توص نيا درها:  روش
آن  و پايايي ييبود كه روا سؤال 22مشتمل بر اي  پرسشنامه ها داده يقرار گرفت. ابزار گردآور يمورد بررس يبه روش سر شمار 1393

از  ها شد. جهت تجزيه و تحليل داده نييتع 84/0 بيكرونباخ با ضر يآلفا قياز طر زيآن ن ييايشد. پا تأييدو  يتوسط كارشناسان بررس
   ي آماري توصيفي، آزمون تي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد.ها آزمون

 32 تا 18( 33/22±7/3آنان  يسن نيانگيخوزستان و م ي%) بوم61نفر ( 191دختر و  اني%) از دانشجو5/57هشتاد و پنج نفر ( كصدينتايج: 
 و) 01/3±68/0( اجتماعي منزلت و باال درآمد اشتغال، ،)07/3±69/0و خدمت به جامعه ( يشخص يها زهينمره، انگ نيانگمي اساس بر. بود) سال

 انيبود. نقش خانواده و دوستان در انتخاب رشته دانشجو يدر انتخاب رشته پزشك مؤثرعوامل ين تر مهم از)87/2±98/0( يزشكپ رشته به عالقه
سال ورود به دانشگاه نشان  كيبه تفك انينظرات دانشجو سهي). مقا=F ،033/0p=255/1(بود تر مهمپسر  انياز دانشجو يمعنادار به طور دختر

  ).=F ،001/0p=97/34( ابدي مي كاهش يمعنادار به طور ليدر طول دوره تحص ها نهيزم تر بيشدر  انيدانشجو ظراتنمره ن نيانگيداد كه م
است. با  ياز عوامل مهم در انتخاب رشته پزشك يخدمت به جامعه، درآمد باال و منزلت اجتماع يپزشك انياز نظر دانشجوگيري:  نتيجه

 يها زهيكاهش انگ شود. مي كاسته يدر رشته پزشك لياز تحص انيو عالقه دانشجو ها زهيدر دانشگاه انگ ليسنوات تحص شيافزا
  شود. ياندركاران بهداشت و درمان تلق و دست نيمسؤول يبرا يبه عنوان هشدار ديبا ليدر طول تحص يان پزشكيدانشجو

  
   يپزشك دانشجوي، انتخاب رشته،مؤثرعوامل هاي كليدي:  واژه

  199تا  189 ):23(16؛ 1395پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

به  يبهداشت يها كادر مراقبتاي  حرفه يپذير تيمسؤول
                                                 

دانشكده  ك،ي)، گروه ژنتاري(استاد زاده ژنيب يدكتر مهدنويسنده مسؤول:  *
 .رانيشاپور اهواز، اهواز، ا يدانشگاه علوم پزشكي جند ،يپزشك

mbijanz@yahoo.com  
دانشگاه  ،يدانشكده پزشك ،يشناس يمنيا ي)، گروه آموزشي(مرب ايشكورن نيعبدالحس

)؛ shakurnia@yahoo.com. (رانيشاپور اهواز، اهواز، ا يعلوم پزشكي جند
دانشگاه علوم پزشكي  يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،يخواجه عل نينسر
حوزه  ،ي)؛ افسون باقرkhajeali@sbmu.ac.ir. (رانيشاپور اهواز، اهواز، ا يجند

 يدانشگاه علوم پزشكي جند ،يدانشكده پزشك ،يعموم يپزشك يمعاونت آموزش
  )afsoon_bagheri20@yahoo.com. (رانيشاپور اهواز، اهواز، ا

  23/1/95، تاريخ پذيرش: 25/11/94يه: ، تاريخ اصالح14/11/94مقاله:  تاريخ دريافت

در حفظ و اخيراً  است كه يپزشكان از جمله عوامل ويژه
قرار گرفته  تأكيدمورد  بهداشت و درمان ستميارتقا س

 تياز عوامل مهم در موفق يكي زهيكه انگ يياست. از آنجا
تواند در  مي و است افراداي  و عملكرد حرفه يليتحص
خبره و متعهد نقش داشته باشد،  يت كادر پزشكيترب

 يرويپزشكان به عنوان ن زهيبر انگ مؤثرتوجه به عوامل 
كرده  دايپ ياديز تيبر سالمت جامعه اهم تأثيرگذار

  ).3تا1(است
 تيترب يعلوم پزشك يها دانشگاهاز آموزش در  هدف
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است كه بتوانند در  يگان متعهد و ماهرآموخت دانش
سالمت و انتظارات مردم  ستميس يازهايجامعه به ن

 مهم توجه به اهداف، نيتحقق ا يباشند و برا گو پاسخ
 يانيشا تياز اهم انيو انتظارات دانشجو ها زهيانگ

عوامل در  نيا معتبر يها دانشگاهو در است برخوردار 
  ). 4شود( مي در نظر گرفته ها يزيبرنامه ر

شود كه انسان را به  مي اطالق يبه مجموعه عوامل زهيانگ
دارد. بر اساس  مي هدف وا يو حركت به سو تيفعال

فرد  كي يها زهيانگ نيمطالعات انجام شده هر چه تطابق ب
باشد  تر بيشاو اي  حرفه تيو شخص ها مهارت ق،يبا عال

 نيكار و همچن ،لياو در تحص يبرا تيشانس كسب موفق
   .)5(خواهد بود تر بيش يشغل تيرضا
در خارج و داخل كشور، عوامل  يمطالعات متعدد در

افراد مورد  زهيانگ زانيو م يدر انتخاب رشته پزشك مؤثر
چند عامل را به  اي كيقرار گرفته است و هر كدام  يبررس

در انتخاب رشته  تر بيشسهم  يدارا ايعنوان عوامل غالب 
و  ياجتماع ،يفرهنگ طيالبته شرا اند. مشخص كرده

به عوامل  يتواند وزن متفاوت مي جامعههر  ياقتصاد
را در انتخاب  يمختلف بدهد و سهم انتخاب و عالقه فرد

از  يليفرا تحل يها يكند. بررس اديز ايرشته كم و 
در  نكهيا رغميدهد كه عل مي مختلف نشان يها پژوهش

 ليدال يجوامع مختلف افراد در انتخاب رشته پزشك
 نيا تر بيشوجود در  نيبا ا اند، را اعالم داشته يمتنوع

همچون خدمت به مردم و جامعه، منزلت  يمطالعات عوامل
كه اند  بوده يعللترين  جيو درآمد مناسب، از را ياجتماع
 تيبه آنها اهم يدر انتخاب رشته پزشك انيدانشجو

  ).10تا6(دهند مي
دهند كه  مي نشان نهيزم نيمطالعات در ا يبرخ يها افتهي

در بدو ورود به دانشگاه با عالقه  انياگر چه دانشجو
سنوات  شيكنند اما با افزا مي را انتخاب يرشته پزشك

 نيدر ا ليآنان به تحص زهيعالقه و انگ زانياز م ليتحص
 ،يشود. فشرده بودن برنامه درس مي رشته كاسته

 يشغل ندهياز آ ينگرانو ينيدر مقطع بال يمشكالت آموزش

  ). 13تا11(اند ارتباط بوده نيدر ا مؤثراز عوامل 
عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان  ييو شناسا يبررس

 ياصل يروهايمجموعه از ن ريز كيپزشكي به عنوان 
 يي است كهها بخش بهداشت و درمان از جمله ضرورت

كاران در فراهم نمودن امكانات اندر دستتواند به  مي
مناسب و برنامه ريزي موفق براي تربيت پزشكان متعهد 

   و توانمند كمك نمايد.
پزشكان نسبت به رشته  قيو عال ها زهيكه انگ ييآنجا از

در  مؤثر از عوامل يكيخود اي  حرفه ندهيو آ يليتحص
توسط  يارائه خدمات بهداشت تيفيو ك يليتحص تيموفق
 يورود به دوره پزشك يها زهيانگ ي، بررساست آنان
 تينظام سالمت در ترب رانيتواند ضمن كمك به مد مي

كالن سالمت،  يها برنامه يگذار استيس وپزشكان متعهد 
 باشد. مؤثر زيسالمت آحاد مردم در جامعه ن يدر ارتقا

با توجه به آنچه اشاره شد، لزوم انجام مطالعات  نيبنابرا
گردد.  مي آشكار نهيزم نيدر كشور در ااي  و منطقه يمل

در انتخاب  مؤثرعوامل  يمطالعه حاضر با هدف بررس
در  انيدانشجو زهيدر انگ رييتغ زانيو م يرشته پزشك

 يجند يدر دانشگاه علوم پزشك ليطول دوره تحص
  انجام شد. 1393-94 يليشاپور اهواز در سال تحص

  
  ها روش

رشته  انيمقطعي نظرات دانشجو -مطالعه توصيفي كيدر 
شاپور اهواز نسبت  يجند يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

قرار  يدر انتخاب رشته مورد بررس مؤثربه عوامل 
رشته  انيدانشجو هيپژوهش كل يگرفت. جامعه آمار

به  1393-94اول  مساليدر ن ليشاغل به تحص يپزشك
 انيدانشجوكل  يبررس موردبودند. نمونه نفر  980تعداد 

سال اول)،  اني(دانشجو هيعلوم پا يليطع تحصامق
 ينترنيسال چهارم) و ا اني(دانشجو يوپاتولوژيزيف

 بودندنفر  400به تعداد  )يسال آخر پزشك اني(دانشجو
داشتند.  پژوهش شركت نيداوطلبانه در ا به طور كه

اساتيد ضمن هماهنگي با سر كالس درس پرسشنامه ها 
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و بعد از توضيح اهداف مطالعه و جلب همكاري 
دانشجويان در اختيار آنان قرار مي گرفت و بالفاصله بعد 

. جهت تكميل پرسشنامه توسط شداز تكميل گردآوري مي
اينترن ها، مجري با حضور در بخش هاي باليني و 

ا در اختيار آنان قرار مي داد درمانگاهها پرسشنامه ها ر
  تا تكميل نمايند. 

با استفاده از جمع آوري اطالعات پرسشنامه بود كه  ابزار
 زهيانگ يقبال توسط محقق جهت بررساي كه پرسشنامه

شده  يطراح يرشته پرستار انيانتخاب رشته دانشجو
 نظراساس  برپرسشنامه  ني. در اتدوين شد)14(بود

لحاظ شد  يراتييمرتبط تغ نمتو بر يورمرو  متخصصين
و  تأييد يپزشك انيو دانشجو ديآن توسط اسات ييو روا

 نييتع 84/0 كرونباخ يآلفا بيمجددا با ضر زيآن ن ييايپا
در  يرشته پزشك انينگرش دانشجو يشد و جهت بررس

  مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نيا
در ارتباط با مشخصات  يپرسشنامه مشتمل بر سؤاالت 

سال ورود  ،يلي(جنس، سن، معدل تحص يشناس تيجمع
 نيوالد التيزان تحصيبه دانشگاه، شهر محل سكونت و م

در مورد عوامل  يسؤال نگرش سنج 22) و انيدانشجو
 زانيم نيو همچن يدر انتخاب رشته پزشك گذارتأثير

 اسيدر دانشگاه و مق لياز ادامه تحص يمند رضايت
تا  اديز يلياز خ كرتيلاي  پرسشنامه به صورت پنج درجه

 يو ب 4 اديز يليتا صفر (خ 4با اختصاص نمره  تياهم يب
صفر و  سؤالهر  يصفر) با حداقل نمره برا تياهم

  بود.  4حداكثر آن 
بدون نام بود و  ها پرسشنامه ،يمراعات نكات اخالق يبرا

ه مختار پرسشنام ليعدم تكم اي ليدر تكم انيدانشجو
توسط پژوهشگران به  ها پرسشنامه بيترت نيبودند. بد

قرار گرفت و  انيدانشجو اريدر اخت يصورت حضور
  .ديگرد آوري جمع ليپس از تكم

 SPSS-18 يآمار افزار نرمحاصل با استفاده  يها داده
آمار  يها قرار گرفت. از روش ليو تحل هيمورد تجز

) جهت يفراوان عيو توز اريانحراف مع ن،يانگي(م يفيتوص

 سهيمقا يبرا انسيوار زيو از آزمون آنال ها داده فيتوص
 يتست برا يو ت ها گروه نيب اريو انحراف مع نيانگيم

بودن و از  يو بوم تيجنس نيب نيانگيم وتتفا سهيمقا
ت پرسشنامه استفاده سؤاال بندي جهت دسته يعامل ليتحل

در نظر  p>05/0 ها آزمون معنادار يشد. سطح آمار
  گرفته شد.

  
  نتايج

 351شده تعداد  عيپرسشنامه توز 400از مجموع
و  ليكامل تكم به طور انيپرسشنامه توسط دانشجو

%). 88قرار گرفت (در صد بازگشت پاسخ  يمورد بررس
 100سال اول،  ي%) دانشجو2/38نفر ( 134تعداد  نياز ا

%) در 3/33نفر ( 117و  يوپاتولوژيزي%) مقطع ف5/28نفر (
هشتاد و  و كصديداشتند.  رار) قينترني(ا يدوره كارورز

خوزستان  ي%) بوم61نفر ( 191%) دختر و 5/57پنج نفر (
. بودند) ساله 32 تا 18( 33/22±7/3 يسن نيانگيبا م
 التيتحص اندانشجوي مادران% 5/35 و پدران% 60 حدود

  داشتند. پلميباالتر از د
ت پرسشنامه و سؤاال بندي جهت دستهمرحله بعد  در
)، Factor Analysis( يعامل ليعوامل از روش تحل نييتع

 KMO بيو به دست آوردن ضر ريما زريآزمون كا

(Kaiser-Meyer-Olkin استفاده شد. در مورد تعداد (
از  تر بيش KMOكه  يدر صورت يعامل ليتحل ينمونه برا

. اگر آزمون است نمونه ادتعد تيباشد، نشانه كفا 5/0
 نيب يشود، نشانه وجود همبستگ معناداربارتلت 

 ني). در ا15وجود دارد( يعامل ليو امكان تحل رهاستيمتغ
 بود معنادار و آزمون بارتلت 859/0برابر  KMOمطالعه 

)0001/0<pماكسياز چرخش وار يعامل ليتحل ي). برا 
  استفاده شد. 

عوامل  نيشد. ا بندي گروه دسته 5در  يل عامليتحل جينتا
 ريبه صورت ز بيت به ترتسؤاال يبا توجه به محتوا

 ،دانشگاه يو كادر آموزش يعلم تيشد: موقع يگذار نام
اشتغال، درآمد باال و منزلت  ،يعالقه به رشته پزشك



  و همكاران ايشكورن نيعبدالحس    يپزشك انيرشته دانشجو عوامل مؤثر در انتخاب
 

 http://ijme.mui.ac.ir )23(16؛ 1395/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  192

و خدمت به جامعه و نقش  يشخص يها زهيانگ ،ياجتماع
 كل ٪764/63 عامل جمعاً جپن نيخانواده و دوستان. ا

  . )1جدول ( را پوشش داد انسواري

  
  ماكسيو چرخش وار يعامل ليآزمون تحل جينتا :1 جدول

  عوامل مورد بررسي 1عامل 2عامل  3عامل  4عامل  5عامل 
 (موقعيت علمي و كادر آموزشي دانشگاه) 1عامل      

 . موقعيت علمي دانشگاه19سؤال 832/0    
 . جالب بودن اين دانشگاه18سؤال 831/0    
 . رضايت از اين دانشگاه17سؤال 817/0    
 . مناسب بودن كادر آموزشي دانشگاه20سؤال 787/0    
 كرديدمي. اگر امكان داشت دانشگاه ديگري را انتخاب22سؤال 537/0    
 (عالقه به رشته پزشكي).2عامل      

 . انتخاب مجدد رشته پزشكي در صورت شركت مجدد در كنكور1سؤال  824/0   
 يدكنميآيا با شناخت فعلي دوباره رشته پزشكي را انتخاب.15سؤال  821/0   
 . آيا به تغيير رشته تمايل داريد16سؤال  746/0   
 است. بعد از ورد به دانشگاه عالقه شما به پزشكي افزايش يافته10سؤال  664/0   
 كنيدمي.تحصيل در اين رشته را به دوستان و بستگان توصيه11سؤال  640/0   
 .(اشتغال، درآمد مناسب و منزلت اجتماعي) 3عامل      

 . درآمد مناسب و وضعيت اقتصادي3سؤال   858/0  
 . آينده مناسب شغلي 2سؤال   792/0  
 . بازار كار مناسب 13سؤال   750/0  
 . منزلت اجتماعي 4سؤال   737/0  
 هاي شخصي و خدمت به جامعه) .(انگيزه4عامل      

 . عالقه قبلي به رشته پزشكي9سؤال    724/0 
 . شناخت و تصميم فردي7سؤال    680/0 
 . عالقه به درس زيست در دبيرستان8سؤال      640/0  
 نوعان. نيازهاي جامعه و خدمت به هم14سؤال    588/0 
 . توانايي علمي و استعدادهاي فردي12سؤال    573/0 
 (نقش خانواده و دوستان).  5عامل      

 . تشويق خانواده5سؤال       806/0
 . تشويق دوستان و آشنايان6سؤال       796/0
 . دخالت خانواده و دوستان در انتخاب دانشگاه21سؤال       614/0
 ارزش ويژه 547/6 823/2 943/1 571/1 144/1

 واريانس كل توصيف شده در هر عامل 759/29 833/12 830/8 141/7 201/5

 ضريب آلفاي كرونباخ 858/0 877/0 807/0 756/0 628/0

  
بر انتخاب  تأثيرگذاركه به عنوان عوامل  ياز مجموع عوامل

قرار  سؤالمورد  انيدانشجو دگاهياز د يرشته پزشك
 يها ريمتغ اريو انحراف مع نيانگيم گرفته بودند.

 ،)07/3±69/0و خدمت به جامعه ( يشخص يها زهيانگ
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 به عالقه و) 01/3±68/0( اجتماعي منزلت و مناسب درآمد
از  شيبودند كه ب عواملي) 87/2±98/0( پزشكي رشته

نقش خانواده و  قرار داشتند. انيمورد توجه دانشجو هيبق
 يو كادر آموزش يعلم تموقعي و) 85/2±77/0دوستان (
 تياولو پزشكي رشته انتخاب در) 09/2±93/0دانشگاه (

 داشت.  يتر كم

بر انتخاب رشته  گذارتأثيرو عوامل  تيجنس نيب سهيمقا
تست انجام گرفت و نشان داد كه  يآزمون تاستفاده ازبا 

 "نقش خانواده و دوستان  "نمرات عامل  نيانگيم نيفقط ب
معنادار وجود  يدختر و پسر تفاوت آمار انيدانشجو نيب

 پسر و 93/2±72/0دختر  انينمره دانشجو نيانگيدارد. م
 سهيمقا ني). همچن=F ،033/0p=255/1( بود 84/0±74/2
 زيبر انتخاب رشته ن گذارتأثيربودن و عوامل  يبوم نيب

در  يبوم ريو غ يبوم انينظرات دانشجو نينشان داد كه ب
  .)2وجود دارد(جدول  يموارد تفاوت معنادار آمار يبرخ

  
  بودن يبوم كيبه تفك انيدر انتخاب رشته دانشجو مؤثرعوامل  نيانگيم سهيمقا :2جدول 

  عوامل
 محل سكونت

F  p  بومي 
Mean(SD)  

 غير بومي

Mean(SD)  
 026/0  029/0 98/1)92/0( 22/2)89/0( دانشگاه. موقعيت علمي و كادر آموزشي1عامل

 944/0  700/0 90/2)99/0( 91/2)93/0(  . عالقه به رشته پزشكي2عامل

 739/0  807/0 04/3)68/0( 01/3)66/0( . اشتغال، درآمد مناسب و منزلت اجتماعي3عامل

 079/0  165/4 02/3)75/0( 16/3)62/0( ي شخصي و خدمت به جامعهها . انگيزه4عامل

 014/0  575/6 73/2)87/0( 94/2)67/0( . نقش خانواده و دوستان 5عامل

  037/0  496/1 73/2)52/0( 85/2)47/0( نمره ي كل
  

نمرات عوامل  نيانگيم نيب سهيمقا انسيوار زيبا انجام آنال
 ه،يعلوم پا يليدر انتخاب رشته در سه مقطع تحص مؤثر

). 3انجام گرفت (جدول  ينترنيو ا يوپاتولوژيزيدوره ف
مقاطع  انينمرات نگرش دانشجو نينشان داد ب جينتا

كه  يبنحو ؛عوامل تفاوت وجود دارد يمختلف در برخ
از  هيمقطع علوم پا انينمرات دانشجو نيانگيهمواره م

  است.  تر بيش يمعنادار به طور گريد يها گروه

 
  يليمقطع تحص كيبه تفك يپزشك انيدر انتخاب رشته دانشجو مؤثرعوامل  اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :3جدول 

p 
 

F  
 كارورزي

Mean(SD) 

  فيزيوپاتولوژي
Mean(SD) 

  علوم پايه
Mean(SD) 

 عوامل

 . موقعيت علمي و كادر آموزشي دانشگاه1عامل 62/2)67/0( 77/1)96/0( 77/1)87/0(  82/48 001/0
 . عالقه به رشته پزشكي2عامل 37/3)61/0( 51/2)01/1( 57/2)05/1(  97/34 001/0
 . اشتغال، درآمد مناسب و منزلت اجتماعي3عامل 00/3)68/0( 02/3)84/0( 97/2)65/0(  141/0 87/0

 ي شخصي و خدمت به جامعهها انگيزه.4عامل 38/3)58/0( 89/2)69/0( 86/2) 69/0(  65/24 001/0
 . نقش خانواده و دوستان5عامل 80/2)81/0( 86/2)71/0( 89/2)78/0(  08/1 63/0

  نمره ي كل 03/3)41/0( 61/2)52/0( 77/2)51/0(  442/32  0001/0
  
در دانشگاه  ليشدن و تحص رفتهياز پذ انيدانشجو يمند رضايتكل نمره  اريو انحراف مع نيانگيم
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 نينشان داد كه ب t آزمون. بود 4 حداكثر از 39/2 25/1±
 يجنس و بوم كيبه تفك انيدانشجو يمند تيرضا زانيم

 سهي). اما مقاp<05/0وجود ندارد ( يمعناداربودن تفاوت 
سال ورود به  كيبه تفك انيشجونظرات دان نيانگيم

 يمند رضايتنمرات  نيانگيدانشگاه نشان داد كه م
در دانشگاه در  ليشدن و تحص رفتهياز پذ انيدانشجو

. ابدي مي كاهش جيبتدر يمعنادار به طور ليطول تحص
 انيدانشجو يمند رضايتنمره  اريو انحراف مع نيانگيم

 بهو سال آخر  يوپاتولوژيزيسال اول، مقطع ف
 بود 93/1±25/1 و 08/2 ±32/1 ،01/3±914/0بيترت

)001/0=p.(   
  

  بحث
در انتخاب رشته  مؤثرعوامل  يمطالعه به بررس نيا

در طول دوره  انينگرش دانشجو رييتغ زيو ن يپزشك
مطالعه نشان داد كه  يها افتهيپرداخته است.  ليتحص
در انتخاب رشته  انيدانشجو زشيعامل انگترين  مهم

و خدمت به جامعه است.  يشخص يها زهيانگ ،يپزشك
 يامر مقدس در رشته پزشك كيبه عنوان  خدمت به مردم

و  ياز عوامل جذاب اشتغال در بخش بهداشت يكيهمواره 
خدمت به  زهيمطالعات انگ تر بيشو در  است بوده يدرمان

بوده  ياز عوامل مهم در انتخاب رشته پزشك يكيمردم 
 است نشان داده هيمطالعه در ترك كي جينتا .)18تا16است(

و  ياشتعلوم بهد يها رشته انيدرصد دانشجو 61كه 
كمك به مردم و بعد از آن حفظ  ،ييماما-يپرستار

و ارتقا سطح سالمت در جامعه را به  يبهداشت عموم
ذكر  يليعلت انتخاب رشته تحصترين  مهمعنوان 

 يبرا نيمسؤولرود  مي انتظار ني). بنابرا19(اند كرده
 تيدر نظام سالمت، با تقو يبه حداكثر بهره ور دنيرس

باورها در مراكز  نيدر حفظ و قداست ا ها زهيانگ نيا
   بكوشند. يآموزش
عامل  نيدوم ،يدرآمد مناسب و منزلت اجتماع اشتغال،

 نيدر انتخاب رشته در ا انيدانشجو زهيو انگ ليتما

در انتخاب شغل دو عامل منزلت  يكل به طور مطالعه بود.
دو  نيو ا هستند كننده نييتع ياقتصاد تيو وضع ياجتماع

مطالعات جزء  تر بيشكه در  هستند يعامل از عوامل
گزارش  يدر انتخاب رشته پزشك مؤثر واملعترين  مهم
 كايو امر هيمطالعات انجام شده در ترك جينتا اند. دهيگرد

 ارياز عوامل بس ينشان داد كه درآمد باال و منزلت اجتماع
 ي). حامد21تا20(ستا بوده يمهم در انتخاب رشته پزشك

در مطالعات خود  زين زديدر  يگيو حسن ب زياد در تبرر
و درآمد  يكه دو عامل منزلت اجتماعاند  گزارش كرده

 يدر انتخاب رشته پزشك مؤثرعوامل ترين  مهم
 يخوان هممطالعه حاضر  يها افتهي) كه با 22و8(ستا بوده
جوانان از ورود به  يكه هدف اصل يياز آنجا دارد.

شغل مناسب و  كيكسب  ليدانشگاه و ادامه تحص
مطالعات  تر بيشاست كه در  يعيطب نيآبرومند است بنابرا

اشتغال و درآمد مناسب به عنوان  دو عامل نيانجام شده ا
در انتخاب  انيدانشجو زشيعامل انگ نيدوم اي نياول

  گزارش شده باشد.  يرشته پزشك
 در انتخاب رشته سبب يبودن سهم عالقه شخص باال
 ندهيو در آ ليتحص يدانشجو در مراحل بعدشود كه  مي

 تيو موفق تيخود در جامعه احساس رضااي  حرفه
خود را در  نيشيپ ميداشته باشد و تصم يتر بيش

 نيدرست قلمداد كند. در ا يخصوص انتخاب رشته پزشك
و  ليعامل تما نيمسو ،يمطالعه عالقه به رشته پزشك

مطالعات  جيبود كه با نتا يورود به دوره پزشك زهيانگ
مطالعه در  كي يها افتهي ).25تا23(داشت يخوان هم گريد

را  يتهران عالقه به رشته پزشك يدانشگاه علوم پزشك
در انتخاب رشته گزارش نموده  مؤثرعامل  نيدوم
عالقه به عنوان  زين ايتانيمطالعه در بر كي ). در26(است
 دهياعالم گرد يدر انتخاب رشته پزشك زهيانگترين  مهم
 يمطالعه هماهنگ نيا جيبا نتا ي)، كه تا حدود23(است

علل انتخاب رشته  يبا بررس دارد. خوروش و همكاران
كه اند  مختلف اعالم كرده يها دانشگاه يپزشك ارانيدست
 قياز انتخاب رشته عال ارانيدرصد دست 4/45 زهيانگ
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تواند  مي ي). عالقه به رشته انتخاب27(بوده است يشخص
 يعالقگ يبر عكس ب ايو  يعلم يو ارتقا شرفتيموجب پ

 نيشود. ا لياز ادامه تحص يديو ناام يزدگمنجر به دل
بخش و مطلوب است، چرا كه نگرش مثبت  تيرضا زهيانگ

 يشغل يتمندياز ابعاد رضا يكيكار  طيبه حرفه و مح
در انتخاب  انيدانشجو حيصح تيبا هدا نيابرا. بناست

از به هدر  يريضمن جلوگتوان  مي آنان يليرشته تحص
 يپزشكان يو منابع مل يجوان يرويرفتن استعداد و ن

   كرد. تيعالقه مند و موفق ترب
مطالعه حاضر نقش خانواده و دوستان در انتخاب  در

در اصفهان  يداشت. در مطالعه ربان يتر كم تيرشته اهم
و دوستان در  نينقش والد زين رازيو معمارپور در ش

)، كه 29و28(را داشته است تياهم نيتر كمانتخاب رشته 
. در تحقيق حاضر است سو هممطالعه  نيا يها افتهيبا 

 انيتنها از لحاظ نقش خانواده و دوستان بين دانشجو
پسر و دختر در انتخاب رشته اختالف معنادار مشاهده 

تفاوت  يشد، ولي از نظر ديگر ابعاد مورد بررس
در  نيمعناداري بين دو جنس وجود نداشت. نقش والد

با  سهيدختر در مقا انيدانشجو يانتخاب رشته پزشك
و  ياقداشت. در مطالعه رو يتر بيش تيپسرها اهم
 نييدر تع يتر بيش تأثير نيوالد هيتوص زيهمكاران ن
دختر  اني). دانشجو30(دختران داشته است نيرشته در ب
به خانواده در  تر بيش يو وابستگ يعاطف ليبخاطر مسا

  نياز والد يتر بيش يپذيرتأثير يليانتخاب رشته تحص
  دارند.

مطالعه نشان داد كه نقش خانواده و  نيا گريد يها افتهي
 به طور يبوم انيدوستان در انتخاب رشته دانشجو

 نيبود و همچن يبوم ريغ انياز دانشجو تر بيش معنادار
 يبوم ريغ انيبا دانشجو سهيدر مقا يبوم انيدانشجو

 يعني اند. دانشگاه داشته نيبه انتخاب ا يتر بيش ليتما
 يبوم انيدانشگاه از نظر دانشجو يعلم تيو موقع گاهيجا

تر بوده مؤثر معنادار به طور دانشگاه نيدر انتخاب ا
به محل سكونت  كيزدن يها دانشگاهدر  لياست. تحص

 نياست بنابراتر مطلوب انيدانشجو يبرا نيوالد
 يها دانشگاهدهند در  مي حيترج يبوم ريغ انيدانشجو

 ليخانواده تحص دبه محل سكونت خودشان و نز كينزد
  . نمايند

 يها زهيانگ رييمطالعه تغ نيمهم ا يها افتهياز  يكي
. است در دانشگاه ليدر طول دوره تحص انيدانشجو

 انيمطالعه نشان داد كه عالقه دانشجو نيا يها افتهي
و خدمت به  يشخص يها زهيو انگ ينسبت به رشته پزشك

در  انيحضور دانشجو شيبا افزا جيتدره جامعه ب
نمره  نياست. همچن افتهي كاهش معنادار به طور دانشگاه

و كادر  يعلم تينسبت به موقع انينگرش دانشجو
 به طور سال باالتر انيدر دانشجو زيدانشگاه ن يآموزش
 مطرح نجايكه در ا يسؤالاست.  افتهيكاهش  يمعنادار

كه با عالقه و  يآموزان است كه چرا دانش نيشود ا مي
كنند پس از ورود  مي را انتخاب يرشته پزشكباال  زهيانگ

. ابدي مي آنان كاهش يها زهيعالقه و انگ زانيبه دانشگاه م
در اين مطالعه  كننده از نظر دانشجويان شركتهر چند 

در انتخاب رشته  يتر كمنقش خانواده و دوستان اولويت 
 نياز ا يمطالعات حاك يبرخ يها افتهي پزشكي داشت اما

 تأثيرتحت  تا حدودي يبود كه انتخاب رشته پزشك
با  تر كمو  و جامعه بوده انيهمچون فشار اطراف يعوامل

 داوطلب صورت يشخص يدگاههايشناخت رشته و د
 انينگرش دانشجو رييتغ زين مدعا نيا ليدل رد،يگ مي

رسد  مي شده است و به نظر انيبا باال رفتن سن ب يپزشك
 يتر نانهيسال باال شناخت كامل تر و واقع ب انيدانشجو

نظرات  يخود دارند. نجات با بررس يشغل ندهينسبت به آ
داشته  انيدانشگاه تهران ب يرشته پزشك انيدانشجو

 ندهيآنان از آ يابيارز ان،يسن دانشجو شياست كه با افزا
 نكهيكند بخاطر ا مي رييتغ يمعنادار به طور يپزشك يشغل

شغل و درآمد مناسب و در  افتنيو  ليامكان ادامه تحص
 ها رشته ريتر از سا آنان مشكل يمكان مناسب برا

نشان داد  زين يمطالعه در كرواس كي يها افتهي ).31است(
 يمعنادار به طور يزشكسال آخر پ انيكه عالقه دانشجو
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 يخوان هممطالعه  نيا يها افتهياست كه با  افتهيكاهش 
در طول  يپزشك انيدانشجو يها زهي). كاهش انگ32(دارد
و  يكاهش عالقه آنان به رشته پزشك به ويژه ليتحص

نگرش آنان  رييطرف و عدم تغ كيخدمت به جامعه از 
 كاهشبه عنوان بايد نسبت به شغل و درآمد مناسب را 

 يو زنگ خطر برا انيمقدس در دانشجو يها زهيانگ
و  نيمسؤول يبرا يو هشدار يآموزش پزشك

  كاران بهداشت و درمان كشورجهت براندر دست
  كرد. يتلق ييو چاره جو تر بيش يرس
 اتيتوان ورود به دانشگاه و فاصله گرفتن از ذهن مي البته

 ،يبه رشته پزشك يو احساس يآرمان يو نگرشها
 اتيو واقع يبرخورد با مشكالت موجود در رشته پزشك

و  مارانيبا ب يجيبرخورد تدر مارستانها،يموجود در ب
 يها تيمسؤولو  ها يبا سخت يريآنان، درگ يها خانواده
علل  ريسابه عنوان  زيرا ن يآخر پزشك يها سالاي  حرفه
 موارد نينگرش مطرح نمود؛ هرچند ا رييتغ نيا ياحتمال

 رييتغ نيعلل ا نييمستقل با هدف تع يقيدر تحق تواند مي
  .  رنديقرار گ ينگرش مورد واكاو

نظرات  سهيو مقا يمطالعه بررس نينقاط قوت ا از
، بود يعموم يمراحل مختلف دوره پزشك انيدانشجو

وجود داشت. جامعه مورد  زين ييها تيهرچند محدود
دانشگاه و مطالعه در منطقه  كيمحدود به  يبررس
قابل  يبه سادگ جينتا نيخاص انجام شد. بنابرا ييايجغراف

 شنهاديشود. پ ريتفس اطيد با احتيو با نيست مميتع
انتخاب رشته  يها زهياز انگ يآگاه يشود برا مي

 تيو هدا ييمناطق و راهنما ريدر سا يپزشك انيدانشجو
شان  قيو عال ها زهيآنان به انتخاب رشته متناسب با انگ

   .رديانجام گ ها دانشگاه ريدر سا يمطالعات مشابه

  گيري نتيجه
 يپزشك انينشان داد از نظر دانشجو حاضر مطالعه جينتا
و خدمت به جامعه، درآمد باال و  يشخص يها زهيانگ

در انتخاب رشته  گذارتأثيراز عوامل  يمنزلت اجتماع
در  كننده شركت اني. از نظر دانشجوهستند يپزشك

 تيو دوستان در انتخاب رشته اهم نيمطالعه نقش والد
به دختر و پسر  انيدانشجو يها دگاهيد نيداشت. ب يتر كم
و دوستان كه در  نيدر ارتباط با نقش والد جز

باالتر بود، تفاوت  معنادار به طور دختر انيدانشجو
در  ليسنوات تحص شيبا افزا وجود نداشت. يچندان

در  لياز تحص انيو عالقه دانشجو ها زهيدانشگاه انگ
 يها زهيشود. كاهش انگ مي كاسته يرشته پزشك

به عنوان زنگ  ديبا ليدر طول تحص يان پزشكيدانشجو
 نيمسؤول يبرا يو هشدار يآموزش پزشك يبرا يخطر

شود.  ياندركاران بهداشت و درمان كشور تلق و دست
 ان،يبر انتخاب رشته دانشجو مؤثراز عوامل  يآگاه
ين مربوطه در تعيين راهبردهاي مسؤولتواند به  مي

سطح آموزش و بهداشت در جامعه كمك  يمناسب ارتقا
  كند.

  
  قدرداني

دانشگاه علوم  يدانشكده پزشك مسوولينبدين وسيله از
را فراهم  قيتحق نيا نهيشاپور اهواز كه زم يجند يپزشك

كه در اين مطالعه مشاركت  يانيآورد و كليه دانشجو
پژوهش  نيا يپرسشنامه ما را در اجرا ليداشتند و با تكم

  شود. يتقدير و تشكرم مانهينمودند صم ياري
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Factors affecting medical major selection and the extent of changes in 
students’ motivation during their study in Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences 
 

Abdolhossein Shakurnia1, Nasrin Khaje Ali2, Afsoon Bagheri3, Mahdi Bijanzadeh4 
 

Abstract 
 
Introduction: Assessment and identification of factors and motivations affecting medical major selection 
could be effective in training committed physicians and improving society’s general health. The aim of this 
study was to assess the factors and motivations which affect medical students’ major selection. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, opinions of 351 medical students of Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences who were selected by means of census method in 2014-15 were analyzed. 
Data were collected by a 22-item questionnaire whose validity was verified by experts. Its reliability was 
confirmed by Cronbach’s alpha at 0.84. Descriptive statistical tests, independent t-test and ANOVA were 
used to analyze the data. 
Results: 185 students (57.5%) were female and 191 (61%) were natives of Khuzestan Province and their 
average age was 22.33±3.7 (18-32 years old). According to the mean scores, individual motivations and 
serving the society (3.07±0.69), employment, high income and social status (3.01±0.68) and interest in the 
medical field (2.87±0.98) were the most important factors affecting medical major selection. The role of 
family and friends in female students’ major selection was significantly more important than male students 
(p=0.03, F=1.255). Comparison of the views of students divided by their year of entrance to the university 
showed that the mean score of students’ views in most of the aspects decreases significantly (p=0.001, 
F=34.97). 
Conclusion: Medical students believe that serving the society, high income and social status are important 
factors in medical major selection. With higher educational stage, students’ motivation and interest in 
studying medical fields would decrease. Decreased motivation of medical students during their study should 
be taken as a warning for the authorities of health care sector. 
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