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 يدوره پزشك لياز تحص يپزشك انيمورد انتظار دانشجو يبازده اقتصاد
  يو دوره تخصص پزشك يعموم

  
  *ييخشو ي، زهرا محمديصبور حي، مسينيمع ميمر

  
 

  چكيده
 با هدف مطالعه نيآن است. ا ياقتصاد يبازده يابيارز ازمندين يدر آموزش عال گذاريهيسرما يبرا يفرد ميهر گونه تصممقدمه: 

  انجام شد. يتخصص پزشك و دوره يعموم يدر رشته پزشك ليتحص يبرا يعموم يپزشك انيمورد انتظار دانشجو ياقتصاد بازده ليتحل
نفر از  208پژوهش شامل  يو مورگان نمونه آمار يرجسگبا استفاده از جدول ، يفيو توص يمقطع ،يپژوهش كاربرددر اين ها: روش
 يهادر رشته گذاريهيسرما يابيارز يمحاسبه شد. برا 1395اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك يعموم يدوره پزشك انيدانشجو
بر  يمبتناي توسط پرسشنامه هاداده آوريجمعاستفاده شد.  يداخل ياز روش نرخ بازده يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك يليتحص

 يهات پرسشنامه بر اساس رشتهسؤاالانجام شد.  )(Hackman & Oldhamكمن و اولدهام هايشغل زشيپرسشنامه استاندارد انگ
آن بر  ييايپرسشنامه بر اساس نظر كارشناسان و ثبات در پا ييمحتوا ييشد. روا ليتعد يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك يليتحص

قرار  ليمورد تحل Stata-12 افزارنرماز  گيريبا بهره هاقرار گرفت. دادهتأييد مورد ) r=82/0(اي درون خوشه يهمبستگ بياساس ضر
  .گرفت

 يباالتر يبازده انتظار يدارا بيرق يهابا رشته سهيو تخصص را در مقا يعموم يپزشك يهادر دوره ليتحص انيدانشجونتايج: 
ند. هست قائل يتخصص پزشك يهادوره يمطالعه برا نيدر ا يمورد بررس يهاهمه رشته نيرا در ب يبازده انتظار نيتربيشدانند و مي

   مرد باالتر محاسبه شد. انيدانشجو يو تخصص برا يعموم يپزشك يهادر دوره ليتحص يبازده انتظار
 يبرا ميمورد انتظار خود را در تصم ياقتصاد يابيدارند. آنها ارز يرفتار اقتصاد يليتحص يهادر انتخاب رشته انيدانشجوگيري: نتيجه
 ندهيمربوط به شغل آ ياقتصاد يهاهمؤلف ن،ي. بنابرارنديگمي در نظر يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك يهادر رشته ليتحص ادامه

  است. يپزشك يهادر رشته ليتحص هاز عوامل مرتبط با ادام يكي
  

  يبازده اقتصاد ،يدوره تخصص پزشك ،يعموم يپزشك ،يداخل ينرخ بازده ،يانسان هيسرماهاي كليدي: واژه
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مقدمه  
 يو اجتماع يتوسعه اقتصاد نديدر فرا يانسان يروين

 نيكند. طبق نظر متخصصمي فايا يكشورها نقش مهم
                                                 

 ،يآموزش يزيارشد برنامه ر يكارشناس ،ييخشو يزهرا محمدنويسنده مسؤول:  *
. رانيتهران، ا ،دانشگاه تهران يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب

mohammadi.zahra3787@gmail.com  
و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم  تيريمد قاتي)، مركز تحقاري(استاد ينيمع ميمر دكتر
 حيمس دكتر)؛ mmoeini1387@gmail.com( .رانياصفهان، اصفهان، ا يپزشك
 يدانشگاه علوم پزشك ،ياعصاب، دانشكده پزشك ي(استاد)، گروه جراح يصبور

  )saboori@edc.mui.ir. (رانياصفهان، اصفهان، ا
  26/2/97 تاريخ پذيرش:، 28/11/96، تاريخ اصالحيه: 7/9/96 مقاله: تاريخ دريافت

بر رشد و توسعه  مؤثرعوامل  نياز مهم تر يكي ياقتصاد
و توجه به  يآموزش گذاريهيدر كشورها سرما ياقتصاد

بازده  قاتي). تحق1(است يمنابع انسان يبازده آموزش
منظور بوده است كه  نيبد يعالآموزش در  ياقتصاد

 سرمايه هينظر هيپژوهشگران بتوانند رفتار افراد را بر پا
 انيو ب هيرا توج يرفتار نيو علل چن نندك يبررس يانسان
شاخص  كي يدارا يوقت ي). بازده اقتصاد2(ندينما

آن  يهاو سود هانهيبر هز يمبتنشود كه مي يتلق يمعتبر
 يآموزش عال يبرا گيريميباشد. تصم يدر آموزش عال
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تگان از منافع آموخدانشو انتظارات  ياقتصاد ميتصم بر
رفتار پزشكان كه  ن،ي. بنابرااست آن استوار

 نيمتأثر از ا هستند يآموختگان رشته پزشكدانش
 ليتحص يانتظار ي). بازده اقتصاد3و2(است گيريميتصم

 درآمد خالص ازعبارت از ارزش حال مورد انتظار افراد 
پس از كسر  يليرشته تحص كيدر  ليحاصل از تحص

سهم  تي). با توجه به اهم4(است ليتحص يهانهيهز
توسعه  زانيربرنامه ،يآموزش در رشد و توسعه اقتصاد

كرده  يمنابع در بخش آموزش توجه خاص صيبه تخص
 يبرا ياقتصاد ينو و الگوها يهابر ابداع روش يو سع
  ).4(دارند يدر نظام آموزش بعمنا صيتخص

افراد با توجه به نرخ  ،يانسان هيسرما هينظر يمبنا بر
در آموزش، در مورد آن  يگذارهيسرما ياقتصاد يبازده
 يخصوص يبازده نييتع ي). برا5(رنديگيم ميتصم
 يهاروش يدر آموزش عال گذاريهيسرما يانتظار
عبارت  هاروش نيا نياز مهم تر يكيوجود دارد.  يمختلف

 Internal rate of) (IRR) يداخل ياز روش نرخ بازده

return) آن است كه اي هيروش فرض پا ني. در ااست
و انتخاب آن دسته از رشته  گذاريهيبه سرما ليافراد تما

را دارند كه بتواند ارزش حال درآمد خالص  يليتحص
را حداكثر سازد. در مطالعه  هاطول عمر آن يانتظار

 يهادر رشته گذاريهيسرما يابيارز يحاضر برا
از  يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك يليتحص

 نياستفاده شده است. در ا يداخل يروش نرخ بازده
 ياقتصاد يهانهيدرآمدها و هز يانتظار انيروش جر

و  ودشميمحاسبه  يآموزش عال يفرصت) برا نهي(هز
است  يليآموزش كه عبارت از تنز يسپس نرخ بازده داخل
 يهانهيحال درآمدها و هز زشار يكه منجر به برابر
 نييتع ،شودمي يآموزش عال يفرصت انتظار

  ).7و6(دگردمي
 يكه افراد برا دهدمي نشان رانيمختلف در جهان و ا مطالعات

 يابيارز يدر آموزش عال گذاريهيسرما ميتصم
 يرا در مورد بازده خود )(Perceptual assessmentيادراك
. از دهنديقرار م گيريميمالك تصم يآموزش عال يانتظار
)، 8(يجنوب يقايدر آفر )Merwe( وتوان به مطالعه مرمي جمله

 در )Attanasio & Kaufmann( و كافمن ويمطالعه اتاناز

)، 10(مدارس قبرس در )(Menon)، مطالعه منون 9(كيمكز
) و 11(پرتغال در )Botelho & Pinto( نتويمطالعه بوتلهو و پ

كشور  10 در و همكاران )(Brunlow مطالعه برونلو نيهمچن
بر  يمبتن گيريميتصم ي) اشاره كرد كه همگ12(يياروپا
تأييد را  يدر آموزش عال گذاريهيسرما يانتظار يبازده
 يهامحاسبه شده در پژوهش ي. نرخ بازده انتظاراندكرده

مورد مطالعه و با  يليتحص يهاذكر شده بر اساس رشته
و در دامنه  متفاوت بوده است اريبس بيرق يهانهيتوجه به گز

در  يحدودمحاسبه شده است. مطالعات م %37تا  7%
 ليتحص يبرا يانتظار يبازده يداخل كشور به بررس

و  يگياسدب ني) و همچن13(ي. از جمله، نادراندپرداخته
 يانتظار يبازدهاي ) در مطالعات جداگانه14(همكاران
خاص از جمله  يليتحص يهارشته يرا برا انيدانشجو

 يتيو علوم ترب يروانشناس ،يو مهندس يفن يهاشيگرا
 يبازده يمطالعه جبل عامل ن،ي. همچنكردند يبررس
 التيتحص يهادوره يرا برا يرانيا انيدانشجو يانتظار
 زين همطالع نيند. ااهكرد يبه شكل عام بررس يليتكم

 نيرا در ب يانتظار يبر اساس بازده گيريميتصم
  ).15(ستا كردهتأييد  انيدانشجو

 يهابه سمت رشته يرانينخبگان ا ليتوجه به تما با
مطالعه  نيا ،يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك

بازده  يريگبا اندازه دارد يسع رانيبار در ا نياول يبرا
 يبرا يعموم يپزشك انيمورد انتظار دانشجو ياقتصاد
و دوره تخصص  يعموم يدر رشته پزشك ليتحص
انتظارات  يريگدر شكل ينقش عوامل اقتصاد ،يپزشك

را مورد  يليرشته تحص نيافراد در مورد انتخاب ا
 ،يمحاسبه نرخ بازده انتظار يقرار دهد. برا يبررس

پس از فراغت از  يپزشك انيدانشجو يدرآمد انتظار
دوره تخصص  اي يعموم يدر رشته پزشك ليتحص
آشكار  يهانهيهز نيهمچن بيرق يهانهيو گز يپزشك
به  ياساس آن نرخ بازده داخل برمحاسبه و  ليتحص

در مورد بازده  يمحاسبه شد. آگاه ياصل ريعنوان متغ
 نيا انيدانشجو دگاهياز د يآموزش پزشك ياقتصاد
گذاران بخش استيبه س تواندمي يليتحص يهارشته

را در  يسالمت كمك كند كه نقش عوامل اقتصاد
 يهارشته نيب يانسان ياستعدادها نهيبه صيتخص
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 ن،يكنند. بنابرا ييبخش بهداشت و درمان شناسا يليتحص
 انيپژوهش نرخ بازده مورد انتظار دانشجو نيدر ا
و  يعموم يپزشك يهادر دوره ليتحص يبرا يپزشك
و  بيرق يهابا رشته سهيدر مقا يتخصص پزشك نيهمچن

  برآورد شد. يداخل يبا استفاده از روش نرخ بازده
  

  هاروش
 يمقطع شيمايپ كيو  ،يكاربرداي پژوهش حاضر مطالعه

مشغول  انيشامل دانشجو ياست. جامعه آمار يفيو توص
 يدانشگاه علوم پزشك يعموم يدر رشته پزشك ليبه تحص

 يرجسگبودند. با استفاده از جدول  1395اصفهان در سال 
نمونه معادل  حجم ) (Gorjesy & Morganو مورگان

 ييگوپاسخد و با لحاظ احتمال عدم يگرد نيينفر تع 208
روش  .شدع يتوز انيدانشجو نيپرسشنامه ب 220
 آوريجمعدر دسترس بود.  گيرياز نوع نمونه گيرينمونه
انجام شد كه توسط اي توسط پرسشنامه هاداده
و  ) ارائه شده است14(و همكاران يگي) و اسدب13(ينادر
ارائه شده  يشغل زشيبر پرسشنامه استاندارد انگ يمبتن

) (Hackman & Oldhaم كمن و اولدهاها توسط
 يهامطالعه، پرسشنامه بر اساس رشته ني). در ا16(است
و  يعموم يكه عبارت از پزشك يمورد بررس يليتحص

شد.  ليتعد ،به صورت عام بود يدوره تخصص پزشك
نفر از  8بر اساس نظر  امهپرسشن ييمحتوا ييسپس روا
 تيريبا تخصص اقتصاد آموزش و مد انكارشناس
د تأييقرار گرفت و  يمورد بررس يفيبه روش ك يآموزش
پرسشنامه بر اساس  ييايسنجش ثبات در پا يشد. برا

 دو در پرسشنامه 30 تعداد بازآزمون، - روش آزمون
 انياز دانشجواي نمونه نبي هفته دو فاصله با و مرحله

 عياصفهان توز يدانشگاه علوم پزشك يعموم يپزشك رهدو
 يهمبستگ بي. مقدار ضرديگرد آوريجمع ليو پس از تكم
و بر اساس  ديمحاسبه گرد r= 82/0معادل اي درون خوشه

قرار گرفت. تأييد مورد  زيپرسشنامه ن ييايآن ثبات در پا
 ليتشك سؤال 32شامل دو قسمت و از  ييپرسشنامه نها

بود،  سؤال 18شد. در قسمت اول پرسشنامه كه شامل 
درآمد  نيو همچن ،انيدانشجو كيدموگراف يهايژگيو

و  يعموم يدر رشته پزشك لياز تحص هاآن يانتظار

مورد پرسش قرار گرفت. به  يتخصص پزشك يهارشته
 يعموم يپزشك يسنجش بازده انتظار يعنوان مثال برا

  :فتمورد پرسش قرار گر ريت زسؤاال
مدرك  نيباالتر نيدانشگاه را تمام كرده و ا ديفرض كن -

 ديدار نانيست، از صفر تا صد چقدر اطما شما يليتحص
 ديكار خواه يپزشك عموم كيكه بالفاصله به عنوان 

  كرد؟
مدرك  نيباالتر نيدانشگاه را تمام كرده و ا ديفرض كن -

 يبه عنوان پزشك عموم و شماست، ا شما يليتحص
  :ديامشغول به كار شده

حرفه مشغول به كار  نيتا چند سال در ا ديانتظار دار .الف
  د؟يباش
  خواهد بود؟ چقدرحداكثر درآمد شما در ماه  ديكنيفكر م .ب
  خواهد بود؟ چقدرحداقل درآمد شما در ماه  ديكنيفكر م .ت
 يحداقل درآمد ديدهياز صفر تا صد، چقد احتمال م .ث

دو عدد باال (حداقل و حداكثر) را داشته  نيانگيمعادل م
  د؟يباش
در  ليتحص يبرا بيرق يهانهيسنجش گز يمقابل برا در

مورد پرسش قرار  ريت زسؤاال يعموم يرشته پزشك
  گرفت: 

 رشته كيخود را در  التياگر تحص ديكنيفكر م -
به  د،يدادي) ادامه مياز پزشك ري(به غ گريد يدانشگاه

  د؟يدرآمد داشت چقدرطور متوسط در ماه 
به طور  د،يشدياگر وارد دانشگاه نم ديكنيفكر م -

  د؟يمتوسط در ماه چقدر درآمد داشت
را ساالنه  يپزشك يخود در رشته ليتحص ينهيهز -

و ذهاب،  ابي(شامل پول كتاب، ا د؟يكنيچقدر برآورد م
  .)ساير موارد و خوابگاه

دوره  يسنجش بازده انتظار يبرا يمشابه كرديرو
  آن اتخاذ شد: بيرق يهانهيو سنجش گز يتخصص پزشك

 يدر مقاطع تخصص ليبه ادامه تحص يجد ميتصم ايآ -
   د؟يرا دار يپزشك يرشته

 ريزبه سواالت  ،در صورت پاسخ مثبت به سؤال قبل -
  پاسخ دهيد:

پزشك  كيتا چند سال به عنوان  ديانتظار دار .الف
  د؟يمتخصص مشغول به كار باش



 ي پزشك انيمورد انتظار دانشجو ليتحص ياقتصادبازده   ريم معيني و همكارانم
 

ijme.mui.ac.irhttp://   375/  )40( 18: 1397 آبانايراني آموزش در علوم پزشكي /مجله 

حداكثر درآمد شما در ماه چند تومان  ديكنيفكر م .ب
  خواهد بود؟

حداقل درآمد شما در ماه چند تومان  ديكنيفكر م .ت
  خواهد بود؟

 يحداقل درآمد ديدهياز صفر تا صد، چقد احتمال م .ث
دو عدد باال (حداقل و حداكثر) را داشته  نيانگيمعادل م

  د؟يباش
را ساالنه چند  يخود در مقطع تخصص ليتحص ينهيهز -

و ذهاب،  ابي(شامل پول كتاب، ا د؟يكنيتومان برآورد م
  .)وساير موارد خوابگاه

شده  ليتشك سؤال 14قسمت دوم پرسشنامه كه از  در
 انيدانشجوخانواده  يو اجتماع ياقتصاد يهايژگيبود، و

اطالعات در دوره  آوريجمعمورد پرسش قرار گرفت. 
در دانشكده  1395و خرداد  بهشتيدو ماهه ارد يزمان
اصفهان انجام شد.  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

كه  يعموم يپزشك يانينشجودا نيب يينها يهاپرسشنامه
و  ديگرد عيتوز ،داشتند تيپرسشنامه رضا ليتكم يبرا
و در حضور محققان  انيآنها توسط خود دانشجو ليتكم

 ،ييايكه در مرحله سنجش پا يانيصورت گرفت. دانشجو
مرحله از  نيكرده بودند، در ا ليرا تكم هاپرسشنامه

 نياجامعه پژوهش كنار گذاشته شدند. روش كار در 
روش  كيكه  است يمطالعه محاسبه نرخ بازده داخل

محاسبه نرخ  روش ادامهاست. در  ياضيو ر ياقتصاد
  داده شده است. حيتوض ليبه تفض يداخل يبازده

در  گذاريهيسرما يانتظار يخصوص يبازده نييتع
 ريبر اساس رابطه ز يداخل يروش نرخ بازده بهآموزش 

 ):17(ديگرد نييتع
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 انيدانشجو يدر مطالعه حاضر، متوسط درآمد انتظار
 يعموم يدر رشته پزشك ليپس از فراغت از تحص يپزشك

it1يدوره تخصص پزشك اي
mY است .T شامل طول دوره

 اي يپزشكان عموم يبرا ي(ادراك شده) كار يانتظار
در  ليتحص يهاسالمعادل  Nپزشكان متخصص است و 

متوسط درآمد  it1sY .است يليتحص يهارشته ريسا
در  ليپس از فراغت از تحص انيدانشجو نيهم يانتظار

كار  ردر صورت ورود به بازا اي يليتحص يهارشته ريسا
it2ن،ي. همچناست پلميبا مدرك د

sY  حاصل  معادل درآمد
به  پلميبا مدرك د اي يليتحص يهارشته رياز كار در سا

درآمد  نكه هما است يپزشك يهادر رشته ليتحص يجا
 انگريبوده و ب لياشتغال به تحص لياز دست رفته به دل

 يعموم يدر رشته پزشك ليتحص يپنهان انتظار يهانهيهز
it1 .است يو دوره تخصص پزشك

mC يهانهيمعادل هز 
و  يعموم يپزشك يهادر رشته ليتحص يآشكار انتظار

كتاب و  يهانهيشامل هز يدوره تخصص پزشك
است. با توجه به  رهيو ذهاب و غ ابيا نهيهز ،التحريرلوازم

 يمحاسبه شده برا ليرابطه باال، هر چه قدر مقدار نرخ تنز
آن است كه  انگريباشد ب تربيشرابطه باال  يبرابر
 ايو  يعموم يدر رشته پزشك ليتحص يبرا گذاريهيسرما

 يبرا يرباالت يانتظار يبازده يدوره تخصص پزشك
). در 17داشته است( بيرق ينسبت به انتخابها انيدانشجو

 يرشته پزشك يبرا بيرق يهامطالعه حاضر انتخاب
عدم  اي يكارشناس يليتحص يهادر رشته ليتحص ،يعموم

دوره  يبرا بيانتخاب رق ن،ي. همچنبود ورود به دانشگاه
كار به عنوان  ارشامل ورود به باز يتخصص پزشك

 ليو عدم ورود به دوره تخصص، تحص يعموم يپزشك
  بود. عدم ورود به دانشگاه اي يكارشناس يهادر رشته

استفاده  Stata-12ر افزانرماز  هاداده ليو تحل هيتجز يبرا
نبود  يآمار يهابه آزمون يازينتحليل داده ها  يشد. برا

  .شد استفاده يتنها از نرخ بازده و
  
  يجنتا

 208شده  عيپرسشنامه توز 220 نيمطالعه از ب نيدر ا
 آن حاصل از جيو نتا شد افتيشده در ليپرسشنامه تكم
ميزان ( گرفتقرار  ليو تحل هيمورد تجز

مربوط به نمونه پژوهش  يفيتوص آمار .)%5/94دهيپاسخ
از  يمياز ن شياست. بقابل مشاهده  1جدولدر 

ند. ددا ليزن تشك انيدر مطالعه را دانشجو كنندگانشركت
 22از  تركم يسن نيانگيمجرد بودند و م انيعمده دانشجو
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) %94( انيگوپاسخنفر از  198داشتند.  =SD)68/1(سال 
را آغاز كرده  يپزشك ليتحص 1394تا  1391سال  نيب
پسر  انيز دانشجوا %93 شامل ييباال اري. نسبت بسودندب

در  ليبه ادامه تحص ميدختر تصم انياز دانشجو %91و 
عمده  ليرا داشتند. سه دل يپزشك يتخصص يهارشته

 نيدختر و همچن انيدانشجو نيدر ب يانتخاب رشته پزشك
 گاهيجا ،يعالقه شخص شامل بيپسر به ترت انيدانشجو
و عالقه  يشغل تيامن ؛بود و خدمت به جامعه ،ياجتماع

 ليادامه تحص يبرا يبعد يهاتيبه عنوان اولوخانواده 
از دو سوم  شي. بعنوان شد يپزشك يهادر رشته
نقش  شانيهاكه خانواده نداظهار داشت يپزشك انيدانشجو

  . اندشتهدر انتخاب رشته آنها دا يمهم
ادامه  يبرا انيمورد انتظار دانشجو يبازده يهانرخ

و دوره تخصص  يعموم يپزشك يهادر رشته ليتحص
 يهاقابل مشاهده است. نرخ 3و  2ول ادر جد يپزشك

حاصل  جيشده است. نتا كيتفك تيبازده بر اساس جنس
بالفاصله  انيدانشجو هيفرض استوار است كه كل نيبر ا

 يل بتوانند به عنوان پزشك عموميپس از فراغت از تحص

 65پزشك متخصص مشغول به كار شوند و تا سن  ايو 
 دهدميحاصل نشان  جيبه كار باشند. نتا مشغول يسالگ
در  ليمربوط به تحص ينرخ بازده انتظار نيانگيكه م

كه شامل  بينسبت به دو انتخاب رق يعموم يرشته پزشك
كار با  بازارورود به  اي يكارشناس يهادر رشته ليتحص

مرد نسبت به  انيدانشجو نيدر ب است پلميمدرك د
نرخ بازده  ن،ياست. همچن تربيشزن نمونه  انيدانشجو
 لينسبت به تحص يدوره تخصص پزشك يبرا يانتظار
 ليبدون ورود به دوره تخصص، تحص يعموم يپزشك

ورود به بازار كار بدون  اي يكارشناس يهادر رشته
مرد نسبت به  انيدانشجو يراب يمدرك دانشگاه

نرخ بازده  نيمحاسبه شد. باالتر تربيشزن  انيدانشجو
مطالعه،  در اين انيدانشجو نيمحاسبه شده ب يانتظار

و دوره  يعموم يدر رشته پزشك ليمربوط به تحص
عدم ورود به دانشگاه بود.  با سهيدر مقا يتخصص پزشك

 نهنرخ بازده محاسبه شده در نمو نيتركمدر مقابل 
 يتخصص پزشك در دوره ليپژوهش، مربوط به تحص

 بود. يعموم ينسبت به پزشك

  
 آمار توصيفي نمونه پژوهش :1 جدول

 ميانگين ± SD تعداد (درصد) مشخصه فردي

  جنسيت:
  زن
 مرد

 
115)56%(  
93 )44%(  

  
 - 

  :تأهلوضعيت
  مجرد

 تأهلم

 
200 )95%(  

8 )5%(  

  
 - 

  سال ورود به دانشگاه:
1388 -1389 -1390  
1391  
1392  
1393  
1394 

 
10 )06%(  
23)11%(  
61)29%(  
68)33%(  
44)21%(  

  
  
 -  

 ي تخصص پزشكي:هاتصميم به ادامه تحصيل در رشته
  دارد
 ندارد

 
192)92%(  
16)8%(  

  
 - 

 دليل اصلي تصميم به انتخاب رشته پزشكي:
  امنيت شغلي

  جايگاه اجتماعي

 
20)10%(  
63)30%(  

  
  
 - 
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  خدمت به جامعه
  عالقه خانواده

 شخصي عالقه

42)20%( 
10 )5%(  
73 )35%(  

 نقش خانواده در انتخاب رشته تحصيلي
  مؤثرنقش 

  نقش متوسط
 نقش محدود

 
6 )3%(  

44 )21%(  
158)76%( 

 

 54/21±68/1 -  (بر حسب سال) گوپاسخسن 

طبابت به عنوان پزشك عمومي (بر حسب حداقل درآمد انتظاري ساالنه
 تومان)مليون 

 
 - 

51/12±۶۶/١٨ 

حداقل درآمد انتظاري ساالنه طبابت به عنوان پزشك متخصص (بر 
 حسب مليون تومان) 

  
 - 

96/21±۴٢/٣۶ 

  
نرخ بازده مورد انتظار از تحصيل در رشته پزشكي  :2جدول

 ي رقيبهابه گزينه عمومي نسبت

 جنسيت رشته تحصيلي رقيب
  بازده داخلينرخ 

 (بر حسب درصد)
ي تحصيلي هارشته

 كارشناسي
 20/54 زن
88/65مرد

 ديپلم
99/73زن
85/79مرد

  
تخصص  : نرخ بازده مورد انتظار از تحصيل در دوره3جدول

 ي رقيبهابه گزينهپزشكي نسبت 

 جنسيت رشته تحصيلي رقيب
  نرخ بازده داخلي
 (بر حسب درصد)

 پزشكي عمومي
59/45زن
94/51مرد

 هاي تحصيلي كارشناسيرشته
89/58زن
88/65مرد

 ديپلم
33/64زن
 85/79 مرد

  
  بحث
در  گذاريهيسرما يافراد برا گيريميپژوهش تصم نيدر ا
 يبررس يو دوره تخصص پزشك يعموم يپزشك ليتحص

 يبرا يپزشك انيشد و نرخ بازده مورد انتظار دانشجو
تخصص  نيو همچن يعموم يپزشك يهادر دوره ليتحص
و با استفاده از  بيرق يهابا رشته سهيدر مقا يپزشك

   .برآورد شد يخلدا يروش نرخ بازده

 يبازده يهاكه نرخ دهدميمطالعه حاضر نشان  جينتا
در نمونه  يعموم يدوره پزشك انيمورد انتظار دانشجو

شامل ورود به بازار  بيپژوهش نسبت به دو انتخاب رق
 يهادر دوره ليو تحص يدانشگاه التيكار بدون تحص

 يباالتر يقابل توجه است و آنها انتظار بازده يكارشناس
 بينسبت به دو رق يعموم يپزشك هدر رشت لياز تحص

 يعموم يپزشك يانتظار ينرخ بازده ن،يدارند. همچن گريد
 التيورود به بازار كار بدون تحص نهينسبت به گز

 يهادوره گزينه تحصيل درباالتر از يدانشگاه
 انيكه دانشجو دهدمينشان  جينتا نيا ؛است يكارشناس

 يليانتخاب رشته تحص ميدر تصم يعموم يرشته پزشك
 جهيتوان نتمي گر،يدارند. به عبارت د ياقتصادرفتار 

از  يپزشكان عموم يبرا ياشتغال آت تيگرفت كه وضع
و  ليادامه تحص مينظر درآمد مورد انتظار، در تصم

است و  تيحائز اهم يپزشك انيدانشجو انتخاب رشته
خود  يشغل ماتيرا در تصم يدرآمد انتظار انيدانشجو
تر بودن  يوجود طوالن باعلت،  نيكنند. به هممي لحاظ

نسبت به دو  يعموم يدر رشته پزشك ليدوره تحص
 ليتحص يرآمد از دست رفته براد يهاسالو  گريد بيرق

 يابيارز انيهمچنان دانشجو ،يعموم يدر دوره پزشك
رشته  نيا يانتظار يدر مورد بازده ييباال يادراك
  دارند.  يليتحص
است كه نرخ  نيپژوهش نشانگر ا نيا جينتا نيهمچن
در دوره  ليتحص يبرا انيدانشجو يانتظار يبازده

 ،يعموم يبا رشته پزشك سهيدر مقا يتخصص پزشك



  ي و همكارانمريم معين  يپزشك انيمورد انتظار دانشجو ليتحص يبازده اقتصاد
 

  http://ijme.mui.ac.ir )40(18: 1397 آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 378

 ن،يقابل مالحظه است. بنابرا پلميو د يكارشناس يهادوره
در دوره  ليادامه تحص يبرا انيدانشجو يانتظار يبازده

از  بيرق يهاانتخاب يامنسبت به تم يتخصص پزشك
باالتر  يجمله ورود به بازار كار به عنوان پزشك عموم

دوره تخصص  يبرا ياست و آنها انتظارات درآمد باالتر
 ،يعموم يشامل پزشك بيرق يهانسبت به رشته يپزشك

 ليتحص انيدارند. در مجموع دانشجو پلميو د يكارشناس
 بيرق يهابا رشته سهيرا در مقا يپزشك يهادر دوره
دانند مي يباالتر يبازده انتظار يدارا پلميو د يكارشناس
همه  نيرا در ب يبازده انتظار باالترين نيو همچن

دوره  يمطالعه برا نيدر ا يمورد بررس يهارشته
  ند.هست قائل يتخصص پزشك

 رفتهيمرد پذ انيدانشجو نيدر ب يانتظار ينرخ بازده
زن  انينسبت به دانشجو يعموم يشده در دوره پزشك

 دهدميباالتر است كه نشان  يعموم يدوره پزشك
 يزن انتظار درآمد انيمرد نسبت به دانشجو انيدانشجو

دارند.  يعموم يدر رشته پزشك ليتحص يبرا يترباال
زن، انتظار  انيمرد نسبت به دانشجو انيدانشجو ن،يهمچن
ورود به دوره تخصص در  يبرا يباالتر يانتظار يبازده
 امر نيا ليدارند. دل بيرق يهارشته يبا تمام سهيمقا
 يباشد كه بازار كار پزشك يتربيش يهافرصت تواندمي

در  يو دوره تخصص پزشك يعموم ياعم از پزشك
 زين گريد ليدل كي. دهدميپزشكان مرد قرار  ارياخت
در  ليباشد كه ادامه تحص يتركمفرصت  نهيهز تواندمي

دوره تخصص  نيو همچن يعموم يپزشك يهادوره
وجود  نيمردان نسبت به زنان دارد. با ا يبرا يپزشك
زن و مرد  انيدانشجو نيتفاوت رفتار در ب نيا يبررس

  .است يتربيش يهاپژوهش ازمندين
 يپزشك انيدر مورد درآمد مورد انتظار دانشجو يآگاه

نظام سالمت و  خدمات دهندگانارائه به عنوان خط مقدم
در نظام سالمت  تغييرتوانند سبب مي ندهيكه در آ يافراد

 طهيدر ح يگذاراستيبه س يباشند، كمك قابل توجه
از  نهياستفاده به نيسالمت و همچن هياول يهامراقبت

مطالعه در  كي جي). نتا2(خواهد كرد تمنابع نظام سالم
در  يكه درآمد هدف پزشكان عموم دهدمينشان  رانيا
 تواندمي مسأله نيو هم است ده برابر درآمد سرانه رانيا

 يپزشك يهادر رشته ليادامه تحص يبرا ليتما انگريب
و همكاران كه به  يالهپژوهش نعمت ن،ي). همچن18(باشد
دانشكده  انيدانشجو يهادگاهيو د هازهيانگ يبررس

انتخاب  رامونيمشهد پ يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك
 يپرداختند، نشان داد كه فاكتورها شيخو يليرشته تحص

را در  ريتأث نيتربيشو عوامل وابسته به شغل  ياقتصاد
مورد مطالعه  انيدر دانشجو يانتخاب رشته دندانپزشك

 يابيارز يبرا رانيادر  ي). پژوهش مشابه19(اندداشته
 اي يپزشك يهادر رشته ليتحص ياقتصاد يبازده

به  ايدر دن ي. اما مطالعات مختلفامدينبه دست  يراپزشكيپ
 يهادر رشته ليتحص يانتظار يبازده يبررسمنظور 
كرده است تأييد و  است انجام شده يراپزشكيو پ يپزشك

 يآموزش يهارشته نيدر ا ليتحص يبرا انيكه دانشجو
. به عنوان دهنديرا مدنظر قرار م ليتحص يانتظار هبازد

در  ليتحص يهانهيهز يبررسبا  )(Rothث نمونه، را
از دست  يفرصت دستمزدها نهيو هز يپزشك يرشته
به  ،يپزشك انيدانشجو ليبه تحص دوره اشتغالرفته 

در  ليدر تحص گذاريهيسرما يمحاسبه نرخ بازده داخل
 يپزشك يتخصص يهاهو دور يعموم يپزشك يرشته

از  يپزشك التيو نشان داد كه تحص پرداخت كايدر آمر
 يبازده اقتصاد يورود به دانشگاه دارا انيمتقاض دگاهيد

 التيتحص يانتظار ي). بازده اقتصاد4(است ييباال
مطالعه بر حسب نوع تخصص  نيدر ا يپزشك يتخصص

 يو ارتوپد يجراح ،يوتراپيراد ،يمتفاوت بود. انكولوژ
 دگاهيرا از د يانتظار يبازده اقتصاد نيتربيش

و تخصص  ييمقابل، روماتولوژ داشتند. در انيدانشجو
افراد  دگاهياز د يبازده انتظار نيتر نييپا ياطفال دارا
  ).4(نمونه بودند

 ) (Spetz & Batesتسيتز و باسپ ،يگريدر مطالعه د 
و  يكارشناس يهادر دوره ليتحص يزده اقتصادبا

 جيكردند. نتا يبررس كايرا در امر يپرستار يكاردان
در دوره  ليتحص يمطالعه نشان داد بازده انتظار

باالتر  يكاردان يهانسبت به دوره يپرستار يكارشناس
 حاضرسو با مطالعه هم گري). از جمله مطالعات د20(است
انجام شده توسط آنچور  يهاتوان به پژوهشمي

Anchoretalr)( ن و همكارا)(مرو )،21Merwe)(8( 
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شاره ) اZbinde Wolter)(22 &( ندهيمطالعه ولتر و زب
  كرد. 

 يبرا رانيمطالعه انجام شده در ا نيپژوهش اول نيا
و  يعموم يهادر دوره ليتحص يانتظار يبازده يابيارز

با  يول ،است يبه روش بازده داخل يپزشك يتخصص
 كينمونه مشخص و در  كيپژوهش در  نيتوجه به آنكه ا

در كشور انجام شده است قابل  يدانشگاه علوم پزشك
. نيست كل كشور يپزشك انيوبه رفتار دانشج ميتعم

در  تربيش ييهاشود كه پژوهشمي شنهاديپ ن،يبنابرا
 رديانجام گ نهيزم نيكل كشور در ا مشابه در يهانمونه

 انيدانشجو گيريميتصم نهيدر زم يترر روشنيتا تصو
 يدر رشته پزشك ليادامه تحص يبرا رانيدر ا يپزشك
  .ديآبه دست آن  يهاو تخصص يعموم

  
  گيرينتيجه

 انيدانشجو دادنشان  يپژوهش به طور كل نيا جينتا
 يخود رفتار اقتصاد يليدر انتخاب رشته تحص يپزشك

 يبرا ميخود را در تصم ياقتصاد يابيدارند و آنها ارز

و  يعموم يپزشك يهادر رشته ليادامه تحص
 يهاهمؤلفو  رنديگمي در نظر يپزشك يهاتخصصص

از عوامل مرتبط با  يكي ندهيمربوط به شغل آ ياقتصاد
در  ليتحص يبرا ليست. تماا آنها ليادامه تحص

بازده مورد  ليبه دل يو تخصص پزشك يعموم يهارشته
 منجر به تواندمي ب،يرق يهانهيانتظار باالتر نسبت به گز

گردد.  ،كرده ليتحص يرويعدم توازن در بازار كار ن
 يهاروش ريدر كنار سا ياقتصاد يهامشوق ن،يبنابرا

 ان،يدانشجو يشغل يهازهيبا تمركز بر انگ يگذاراستيس
 نيب يانسان ياستعدادها نهيبه صيتخصبه  تواندمي

  كمك كند. يليتحص يهارشته ريو سا يپزشك يهارشته
  

  قدرداني
در  295064اين مقاله منتج از طرح مصوب به شماره 

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم 
. از پرسنل اين مركز بابت همكاري استپزشكي اصفهان 

 در اجراي طرح، تشكر و قدرداني به عمل مي آيد. 
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Expected Economic Return of General Medicine and Medical 
Specialty Programs: Perspective of Medical Students 

 
Maryam Moeeni1, Masih Saboori2, Zahra mohammadi khoshooi3 

 
Abstract 
 
Introduction: Any personal decision to invest in higher education requires evaluation of its economic 
return. This paper aimed to analyze the expected economic return of general medicine and medical specialty 
programs from the viewpoints of general medicine students. 
Methods: This study was a descriptive, cross-sectional, applied study. Using Gorjesy & Morgan table, a 
total of 208 general medicine students were selected from Isfahan University of Medical Sciences in 2016. 
The internal rate of return (IRR) method was applied to evaluate the investment in general medicine and 
medical specialty programs. Data collection tool was a questionnaire designed according to Hackman & 
Oldham’s standard job motivation questionnaire with the items adjusted for general medicine and medical 
specialty programs. The content validity and repeatable reliability were confirmed by experts’ opinion and 
inter-cluster correlation coefficient (r=0.82) respectively. Data were analyzed in Stata 12. 
Results: The students believed that the general medicine and medical specialty programs had higher 
expected return in comparison to competing fields with medical specialties having the greatest expected 
return among all of the assessed fields of study. The expected return of general medicine and medical 
specialty programs was higher for the male students. 
Conclusion: Medical students showed an economically oriented behavior in choosing their field of study. 
They considered their expected economic evaluations in deciding to continue their studies in general 
medicine and medical specialty programs. Thus, economic components of the future job were one of the 
factors of studying in medical fields. 
 
Keywords: Human capital, internal rate of return, general medicine, medical specialty program, economic 
return 
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