
 
                            دانشگاه آزاد اسالميپزشكيعلوم جله م   

  139 تا 133صفحات ، 87ان تابست، 2، شماره 18 دوره                

  

  نشجويان پزشكياي در داارزيابي رضايت از آينده حرفه
  3 بنفشه گلستان،2فاطمه موسوي، 1فرشته شاه محمدي

 
   تهرانواحدپزشكي ،  دانشگاه آزاد اسالمي،نازايي زايمان و زنان، متخصص ،استاديار 1
  پزشكي تهرانواحد ،متخصص پزشكي اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي ،استاديار 2
  شكي تهران آمار حياتي، دانشگاه علوم پزمتخصص ،استاديار 3

  چكيده
 خود نقش مهمي در زمينه ارتقاء دانش آنان و ،رضايت دانشجويان پزشكي و يا پزشكان آينده كشور از آينده شغلي :سابقه و هدف

رضايت از وضعيت  در اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر . هاي آينده ايشان و بهداشت و درمان آينده كشور خواهد داشتفعاليت
 .ه دانشجويان پزشكي انجام شدشغلي آيند
هاي در بيمارستان)  مرد94 زن و 156( كارورز پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران 250 مقطعي، -توصيفياين مطالعه در : يسروش برر

يك توسط ، 1384- 1385ر سال تحصيلي  د، جواديه، بوعلي، جواهري، طرفه، كاشاني، لواساني، نفت و كلنيك قدس)ع( اميرالمومنين
  .شدندو تحليل واريانس تحليل دو كاي، tهاي آماري  آزموناهاي گردآوري شده بداده .نامه محقق ساخته بررسي شدندپرسش
تحصيالت مادر با نمره رضايت شغلي  تنها متغير . سال بودند34 تا 22 سال و در گروه سني 98/25 كارورزانميانگين سني : هايافته

و جنس، وضعيت تاهل، وجود پزشك در خانواده، تحصيالت پدر و تمايل به  )p>01/0( دار داشتعنيمآماري دانشجويان ارتباط 
 .نداشتداري با ميزان رضايت آنان از آينده حرفه پزشكي اشتغال در شغل پزشكي پس از پايان تحصيالت، ارتباط معني

ي، ساعات كار و تعهدات خدمتي در نقاط محروم از عواملي عواملي چون نارضايتي از وضعيت اقتصادي، آينده حرفه پزشك: گيرينتيجه
  .شوداي آنان ميهستند كه سبب كاهش انگيزه دانشجويان فعلي رشته پزشكي نسبت به آينده حرفه

  .كارورزان پزشكي، دانشجويان پزشكي، رضايت شغلي :واژگان كليدي
  

  1مقدمه
گار اي از احـساسات سـازگار و ناسـاز        رضايت شغلي به مجموعه   

يي و  آو سـبب افـزايش كـار       شـود فرد نسبت به كار گفتـه مـي       
رضـايت دانـشجويان    ). 1-2 (گـردد احساس رضايت فردي مـي    

پزشكي و يا پزشكان آينده كشور از آينـده شـغلي خـود نقـش      
هاي آينده ايـشان و  مهمي در زمينه ارتقاء دانش آنان و فعاليت   

رو بررسـي   از اين   . بهداشت و درمان آينده كشور خواهد داشت      
ميزان رضايت اين گـروه از متوليـان آينـده بهداشـت عمـومي              

از . كشور نسبت به حرفه خود مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت              
ها نـشان دهنـده كـاهش عالقـه و رضـايت            سوي ديگر بررسي  

                                                 
  فاطمه موسويدانشگاه آزاد اسالمي، واحد پزشكي تهران، هران، ت: مسئولآدرس نويسنده 

)email: ati35983@yahoo.com  (  
  7/5/1386: تاريخ دريافت مقاله
  28/2/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

). 3-7 (اسـت نسبت به آينده شـغلي خـود    دانشجويان پزشكي   
ار كمتـري   كه شم  نشان داد   در اياالت متحده آمريكا    ايمطالعه

از دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته پزشـكي نـسبت بـه          
ــه را   ســال ــن حرف ــده اي ــصادي آين ــاي گذشــته از نظــر اقت    ه

همچنـين شـمار متقاضـيان ورود بـه      . انـد بخش دانسته رضايت
). 8-9(هاي اخيـر كـاهش يافتـه اسـت          رشته پزشكي در سال   

چنين گويـاي آن هـستند كـه عـواملي همچـون            ها هم بررسي
جذابيت شغلي، درآمد كافي، امنيت شغلي، شرايط مناسب كار،       
امكان پيشرفت، وجود صداقت و همكاري در ميان همكـاران و           

بـه ويـژه    ) 10(وجود همدلي در برابر مشكالت در محـيط كـار         
تواننـد در  ، مي)11( پسنديده بودن شغل پزشكي از نظر جامعه 

 عواملي چون از سوي ديگر . رضايت شغلي اين افراد موثر باشند     
هاي آينده رشته پزشـكي، حجـم كـار         فعاليت مورد   استرس در 

زياد و نبود پسخوراند مناسب، درآمـد كـم، سـاعات كـار زيـاد               
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ــرد،   ،)12( ــستگي خــود ف ــده از نظــر شاي ــاره آين ــي درب  نگران
هـاي آموزشـي، عـدم      كمبودهاي آموزشي، ناكافي بودن برنامـه     

راي رويــارويي هــاي آموزشــي دوره پزشــكي بــتوانــايي برنامــه
 محروميـت از خـواب در       ،)12(دانشجويان بـا نيازهـاي آينـده        

هاي هاي آخر و دستياري به دليل انجام شيفتدانشجويان سال 
هاي خواب و بيداري بـه دليـل        شبانه و يا بر هم خوردن ساعت      

و جو غير حمايتي نيز از      ) 13( هاي شبانه و روزانه   انجام شيفت 
يان نسبت به آينده شـغلي رشـته        عوامل كاهش انگيزه دانشجو   

ها ارتباط ميـان    برخي بررسي ). 14( پزشكي گزارش شده است   
نارضايتي شـغلي و فرسـودگي شـغلي را در پزشـكان گـزارش              

در بررسـي رضـايت     )  11( و همكـاران   ونهـام ). 15( نموده اند 
شغلي در گروهي از پزشكان عمومي جوان، عواملي چون درآمد    

ن ساعات كار، فشار كار زياد و كمي وقت آزاد را از    كم، زياد بود  
  .اندعوامل مؤثر در كاهش رضايت شغلي معرفي كرده

 نفر از دانشجويان سال آخـر رشـته         300 بر روي    ايدر مطالعه 
 از دانــشجويان مــورد درصــد 7/33 ،پزشــكي دانــشگاه تهــران

بررسي آينده حرفه خـود را از نظـر درآمـد در سـطح پـايين و              
چنـين  هـم .  در سطح خيلي پايين برآورد نمودنـد       صددر 5/24
 اظهار نمودند كه تمايلي به ادامه فعاليت در زمينه      درصد 4/18

افزون بر آنچه كه گفته شـد، تحـصيل در          ). 16( پزشكي ندارند 
ها و فشارهاي روانـي بـسياري همـراه         رشته پزشكي با استرس   

يـزان  انـد كـه از م     هـا نـشان داده     اين بررسـي   .)18،  17(است  
رضايت از زندگي دانشجويان پزشكي به ويژه با نزديك شدن به 

 چنــين  هــم.)18( شــودهــاي آخــر تحــصيل كاســته مــيســال
 نشان داد كه بسياري از دانشجويان پزشكي بـر ايـن            ايمطالعه

هاي پزشكي بايـد    هاي آموزشي دانشكده  باور هستند كه برنامه   
كه براي رويارويي با    هايي آشنا كند    آنان را با اطالعات و مهارت     

گـروه  . نيازهاي ايشان در ورود به جامعه پزشـكي مجهـز كنـد           
       .)12( زيادي از آنان اين برنامه هاي آموزشي را ناكافي دانستند

از آنجا كه در زمينـه رضـايت از آينـده شـغلي در دانـشجويان                
و عوامـل مـوثر در      كمـي صـورت گرفتـه       هـاي   پزشكي بررسي 

 تر شناخته شده است، پـژوهش حاضـر       رضايت شغلي آينده كم   
 در ايـن پـژوهش بـه بررسـي ايـن            .به اين منظور طراحي شـد     

روشن نبودن وضعيت افراد از نظـر       آيا  فرضيه پرداخته شده كه     
به دست آوردن موقعيت مناسـب شـغلي در آينـده و نااميـدي              
نسبت به آينده شغلي در دانشجويان پزشكي بر كوشـش آنهـا             

چنـين  هم. ي آنان تاثير خواهد داشت    در زمينه موفقيت تحصيل   
چگونگي تاثير متغيرهاي روانـشناختي در نگـرش دانـشجويان          

هـاي  يافتـه . نسبت به آينده شغلي آنان مورد توجه قرار گرفـت   

در طراحـي   مسئولين مراكـز آموزشـي      تواند به   مياين پژوهش   
  .كمك كندهاي آموزشي و شرايط آموزش بهتر و موثرتر برنامه

  
  شهامواد و رو

 كارورز پزشكي دانشگاه    250 مقطعي   -توصيفيدر اين مطالعه    
مـرد   94و  )  درصـد  4/62(  زن 156شـامل   آزاد اسالمي تهران    

محـدوده سـني    ( سـال    98/25ميانگين سني   با  ) درصد 6/37(
و مورد بررسي قرار به روش سرشماري انتخاب )  سال34 تا  22

مـشغول بـه    افراد مورد بررسي كليه كارورزان پزشكي       . گرفتند
 در يكي   1384 -1385تحصيل دراين رشته در سال تحصيلي       

، جواديه، بوعلي، جـواهري،     )ع( هاي اميرالمومنين از بيمارستان 
 . طرفه، كاشاني، لواساني، نفت و كلينيك قدس بودند

 27نامه محقق ساخته داراي     ها يك پرسش  ابزار گردآوري داده  
شـناختي و   تهاي جمعيـ  هشت پرسش در باره ويژگي    (پرسش  

ــي   19 ــورد بررس ــراد م ــرش اف ــه نگ ــش در زمين ــود)  پرس      .ب
هاي نگرشي در پنج گزينه بر پايه مقياس ليكرت پاسخ          پرسش

بيشترين امتياز هر پرسش نگرشي، پنج امتياز و     . شدندداده مي 
هـاي نگرشـي بـه      پرسـش .  بـود  95نامه  حد اكثر امتياز پرسش   

، )1عامـل    (قتصاديكمك تحليل عوامل به پنج گروه رضايت ا       
، )3عامـل    (، رضايت از ساعات كـار     )2عامل   (رضايت از محيط  

رضايت از تعهدات خدمتي  و )4عامل  (رضايت از حرفه پزشكي  
نامه براي تهيه نسخه نهايي پرسش    . شدندميتقسيم  ) 5عامل  (

 نفر از دانـشجويان مـورد       30نامه تهيه شده با     ، نخست پرسش  
ــت و ســپس   ــرار گرف ــابي ق ــر ارزي ــرفتن نظ ــر گ ــا در نظ  اتب

پاسخگويان و نظرخواهي از دو نفر دكتراي روانشناسي عمومي،         
تمـاعي و   جشناس، دو پزشك متخصص پزشكي ا     دو نفر جامعه  

  .اپيدميولوژي نسخه نهايي تنظيم و اعتباريابي گرديد
شـامل  شـناختي   هـاي جمعيـت   هاي مربوط بـه ويژگـي     پرسش
ل، محـيط كـاري،     هايي درباره سن، جنس، وضعيت تاه     پرسش

رضايت از تعهدات خدمتي، ساعات كـار        چگونگي ارتقاء علمي،  
 وجود پزشـك    ،دلخواه، برآورده شدن نيازهاي مالي و اقتصادي      

در خانواده، اشتغال به حرفه غيرپزشكي در حال حاضر، رضايت       
شغلي و تمايـل بـه ادامـه حرفـه پزشـكي پـس از پايـان دوره                  

  هـاي ارائـه شـده بـه        خگـذاري پاسـ   بـراي نمـره   . تحصيل بـود  
بـه   گزينه كـامال مخـالف نمـره يـك و            بههاي نگرشي،   پرسش

آلفـاي كرونبـاخ در      .فـت  تعلـق گر   5نمـره   گزينه كامال موافق    
ــف    ــل مختل ــي عوام ــه روش همــساني درون ــايي ب   بررســي پاي

 .نامه محاسبه گرديدپرسش
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  ، دو كــاي،tهــاي آمــاري  آزمــوناهــاي گــردآوري شــده بــداده
  . شدندتحليل  پيرسون همبستگيو ضريب ريانس تحليل وا

  

  هايافته
 156شـامل    كارورز پزشكي دانشگاه آزاد اسـالمي تهـران          250
ميـانگين سـني    بـا   ) درصد 6/37(مرد   94و  )  درصد 4/62( زن
مورد بررسي قـرار  )  سال34 تا 22محدوده سني   ( سال   98/25

ي هـا ويژگـي  .) درصـد  4/68(اكثر آنهـا مجـرد بودنـد        . گرفتند
ارائه شـده    1هاي پژوهش در جدول     شناختي آزمودني جمعيت

   .است
  

ويژگي هاي جمعيت شناختي و نمـرات رضـايت شـغلي             -1جدول  
 كارورزان

P-valueنمره رضايت شغلي  (%)تعداد  متغير
 NS*   جنس

  14/45±9/9 94) 6/37( زن
  51/44±15612/10) 4/62( مرد

 NS    وضعيت تاهل
  80/44±17104/10) 4/68( مجرد
   13/45±89/9 79) 6/31( متاهل

 NS   پزشك در خانواده
  63/44±14272/9) 8/56( خير

  70/43±78/10 57) 8/22( يك مورد
  47±63/9 51) 4/20( بيش از يك مورد

 NS   تحصيالت پدر
  11/47±66/10 28) 2/11( زير ديپلم  وديپلم

  90/39±80/13 15) 4( فوق ديپلم
  11/44±48/8 94) 6/37( يسانسل

  44/45±11847/10) 2/47( فوق ليسانس و باالتر
 01/0   تحصيالت مادر

  50/58±74/8 4) 6/1( زير ديپلم
  76/44±89/9 76) 4/30( ديپلم

  41/42±36/10 27) 8/10( فوق ديپلم
  47/43±61/9 96) 4/38( ليسانس

  34/48±33/9 47) 8/18( فوق ليسانس و باالتر
 NS   اشتغال به شغل غيرپزشكي

  43/44±59/10  54) 6/21( بلي
  04/45±82/9 196) 4/78( خير

تمايل به اشتغال در شغل 
 NS  پزشكي پس از پايان تحصيل

  33/45±2069/9) 4/82( بلي
  57/41±23/11 14) 6/5( خير

  5/43±76/9 30) 12( نظري ندارم
 *NS :Not significance  

   انحراف معيار±انگين  مي

سن، جنس، وضعيت تاهل، وجود پزشـك در        در بررسي ارتباط    
خانواده، تحصيالت پدر و مادر، اشتغال به حرفه غيرپزشكي در          

و تمايل به اشتغال به حرفه پزشكي پـس از پايـان             حال حاضر 
 ارتبـاط    بـا آن   تنها تحـصيالت مـادر     ،با رضايت شغلي  تحصيل  

   ).1جدول (ي داشت دارمعني
هـا و   يافته هاي مربوط به مـاتريس همبـستگي ميـان پرسـش           

گيــري از شــاخص نامــه بــا بهــرههــاي مختلــف پرســشدامنــه
در اين جدول   .  ارائه شده است   2همبستگي پيرسون در جدول     

 .اثر هر سئوال در امتياز دامنـه مربوطـه حـذف گرديـده اسـت             
هـاي عامـل يـك      همه پرسـش  شود  مشاهده مي گونه كه   همان

و عامـل   ) رضايت از محيط كـار    (و عامل دو    )  اقتصادي رضايت(
بـا عوامـل اصـلي خـود بـاالترين          ) رضايت از ساعت كـار      ( سه

هـاي   از پرسـش   4در عين حال پرسـش      . داشتندهمبستگي را   
عامل رضايت از حرفه پزشكي، باالترين همبستگي را بـا عامـل            

 از  5چنين پرسش   هم. بود داشت  كه رضايت از ساعت كاري       3
هاي رضايت از حرفه پزشكي باالترين همبـستگي را بـا           شپرس

هـاي  سـاير پرسـش   . بود داشت عامل يك كه رضايت اقتصادي      
 .شـتند  همبستگي بـااليي بـا عامـل اصـلي خـود دا            ،اين عامل 
، بـود رضـايت از تعهـدات خـدمتي        مربـوط بـه       كـه     8پرسش  

بقيـه  . داشـت بيشترين همبستگي را با دامنه رضايت اقتصادي        
هـاي عامـل     همبستگي بااليي با پرسش    ، اين عامل  هايپرسش

 پرسـش   3 تنهـا    ، پرسـش  19از ايـن رو از      . ندشتاصلي خود دا  
هـاي مختلـف تـا      ند كه چون دامنـه    شتهمبستگي مناسبي ندا  

ها حدي با هم همپوشاني دارند، همبستگي نسبي با ساير دامنه  
 .شتهم وجود دا

ضـايت از  شـود، نمـره ر   مشاهده مـي 3طور كه در جدول  همان
داري بيشتر از مردان است     حرفه پزشكي در زنان به طور معني      

در ساير  . )p=001/0،  49/10±33/2 در زنان در مقابل      3±12(
  . داري مشاهده نشدموارد اختالف معني

در بررسي پايـايي بـه روش همـساني درونـي عوامـل مختلـف               
، بـراي عامـل     76/0نامه، آلفاي كرونباخ براي عامل يك       پرسش

 بـراي  ،45/0، براي عامل چهـار   76/0 ، براي عامل سه   77/0 دو
 . محاسبه گرديد83/0نامه  و براي كل پرسش51/0عامل پنج  

نامه هاي مربوط به همبستگي ميان عوامل مختلف پرسش       يافته
.  نـشان داده شـده اسـت       4به كمك تحليل عوامـل در جـدول         

 شـود، همـه عوامـل در      همان گونه كه در جدول مالحظـه مـي        
ــد، امــا ينامــه همبــستگي مــستقيمپرســش ــا يگــديگر دارن  ب

همبستگي ميان عامل رضايت از وضعيت اقتصادي و رضايت از          
داري معنـي همبـستگي  .  مـوارد بـود  محيط كار بيشتر از ساير     
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 تريس همبستگي ميان پرسش ها و دامنه هاي مختلف پرسشنامه با بهره گيري از همبستگي پيرسونما - 2جدول 
 رضايت از تعهدات خدمتي رضايت از حرفه پزشكي رضايت از ساعت كار رضايت از محيط كاررضايت اقتصادي  )عامل( رسشپشماره 

 295/0 272/0 158/0 655/0* 501/0 )2عامل ( 1
 363/0* 137/0 232/0 270/0 263/0  )5عامل ( 2
 269/0 332/0 177/0 604/0* 460/0 )2عامل ( 3
 006/0 288/0 341/0* 312/0 219/0 )4عامل ( 4
 0807/0 - 182/0 - 082/0 172/0 238/0* )4عامل ( 5
 260/0 183/0 033/0 483/0* 392/0 )2عامل ( 6
 074/0 333/0 234/0 572/0* 372/0 )2عامل ( 7
 283/0 020/0 089/0 315/0 379/0* )5عامل ( 8
 334/0 124/0 084/0 307/0 366/0* )1عامل ( 9

 325/0* - 042/0 256/0 048/0 096/0 )5عامل ( 10
 293/0 247/0 668/0* 135/0 096/0 )3عامل ( 11
 205/0 195/0 660/0* 129/0 161/0 )3عامل ( 12
 179/0 290/0 465/0* 239/0 248/0 )3عامل ( 13
 001/0 463/0* 239/0 155/0 151/0 )4عامل ( 14
 037/0 498/0* 170/0 248/0 302/0 )4عامل ( 15
 216/0 260/0 167/0 347/0 447/0* )1عامل ( 16
 234/0 328/0 183/0 474/0 656/0* )1عامل ( 17
 261/0 0287/0 135/0 0/ 398 663/0* )1عامل ( 18
 188/0 321/0 148/0 481/0 592/0* )1عامل ( 19

  . براي هر سوال نشان داده اند  باالترين همبستگي را*
 13، 12، 11؛ پرسش هاي )2عامل ( مربوط به رضايت از محيط 7، و 6، 3، 1؛ پرسش هاي )1عامل ( مربوط به گروه رضايت اقتصادي 19. 18 .17.،16 .9پرسش هاي  

 مربوط به رضايت از 10، 8، 2و پرسش هاي  ) 4عامل ( مربوط به رضايت از حرفه پزشكي 15، و 14، 5، 4؛ پرسش هاي )3عامل (مربوط به رضايت از ساعات كار 
  .هستند) 5عامل (تعهدات خدمتي 

ميان عامـل رضـايت از حرفـه پزشـكي و  رضـايت از تعهـدات             
  .  مشاهده نشدخدمتي

  
ايت حرفه اي برحسب نتايج تحليل عوامل مختلف رض - 3جدول 
 جنس

P-value مرد  زن  

 32/9NS±47/3*67/9±38/3 نمره رضايت اقتصادي
 NS 13/9±98/84/3±15/3 نمره رضايت از محيط

 25/9NS±87/2 21/9±3 نمره رضايت از ساعات كار
0 / 49/10001±33/2 12±3 نمره رضايت ازحرفه پزشكي

 45/6NS±92/501/2±33/2نمره رضايت از تعهدات خدمتي
   انحراف معيار± ميانگين *

NS  :Not significance  
  

هاي مربوط به ارتباط عوامل مختلـف رضـايت شـغلي بـا             يافته
رضـايت از    كه رضايت اقتصادي،   متغيرهاي زمينه اي نشان داد    

با هـيچ يـك از متغيرهـا         رضايت از ساعت كار    محيط شغلي و  
 ،حرفه پزشـكي   رضايت از در مورد   . ندوارد مدل رگرسيون نشد   

 جنس و تمايـل بـه حرفـه غيرپزشـكي وارد الگـوي              هايمتغير
مـردان   14/0زنـان   بـه طـوري كـه       . ندرگرسيون چندگانه شد  

، 14/0ضـريب رگرسـيون     (ند  رضايت از حرفـه پزشـكي داشـت       
02/0=P (  بـه  شتندكساني كه تمايل  به حرفه غيرپزشكي ندا     و 

ــره و 1/4طورمتوســط  ــه نظــري ند  نم ــساني ك ــتاك ــه ش ند ب
نسبت بـه   نمره رضايت حرفه پزشكي كمتري       2/3طورمتوسط  

 در  ).p>01/0( داشـتند    به حرفـه غيرپزشـكي    كساني با تمايل    
زمينه رضايت از تعهدات خدمتي تنها سن بـاقي مانـد كـه بـا               

 رضــايت از تعهــدات خــدمتي 176/0افــزايش هــر ســال ســن 
  .يافتميافزايش 

  
  بحث

 رضايت شـغلي دانـشجويان      اين پژوهش با هدف بررسي ميزان     
سال آخر پزشكي نسبت به آينده شغلي رشـته پزشـكي انجـام             

كه نشان دهنده   بود   9/44ميانگين نمره رضايت كارورزان      .شد
از آنجـا    .نارضايتي كارورزان مورد بررسي از حرفه پزشكي است       
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  ميزان همبستگي ميان عوامل مختلف-4جدول
  رضايت 

  از وضعيت اقتصادي
  رضايت

  از محيط كار
  رضايت

  از ساعت كار
  رضايت

  از حرفه پزشكي
  رضايت

 ت خدمتي از تعهدا
     1 رضايت از وضعيت اقتصادي

  r=558/0 رضايت از محيط كار
001/0<p  

1    

  r= 202/0 رضايت از ساعت كار
001/0=p 

202/0 =r   
001/0=p 

1   

  r=370/0 رضايت از حرفه پزشكي
001/0<p  

494/0=r  
001/0<p 

332/0 =r   
001/0<p  

1  

  r=335/0 رضايت از تعهدات خدمتي
001/0<p 

284/0=r   
001/0<p 

275/0=r   
001/0<p  

093/0=r  
14/0=p 

1 

  

باشد و   مي 95نامه ياد شده    كه باالترين نمره ممكن در پرسش     
توان ميآيد، مي به معني كامال راضي به شمار 85نمره باالتر از 

انـد، بـا نمـره      گفت كساني كه  در گروه راضي رتبه بندي شده         
  . حداكثر فاصله زيادي داشتند

 افراد مـورد بررسـي بـه ادامـه حرفـه           درصد 4/82وجود  اين  با  
 بر اين باور بودند كـه       درصد 6/79 وپزشكي تمايل نشان دادند     
التحصيالن پزشكي، مانعي بر سـر راه       طرح خدمت اجباري فارغ   

به طور كلي اين موضـوع  . پيشرفت تحصيلي و شغلي آنان است 
  .يكي از عوامل مهم نارضايتي دانشجويان پزشكي بود

دانشجويان مورد  درصد   2/85ها نشان دادند كه     چنين يافته هم
بررسي تناسبي ميان حقوق و مزاياي در نظر گرفته شده بـراي           

تعهدات و خدمات ارائه شده از سـوي ايـشان           رپزشكان در براب  
كه خود سهم مهمي در نارضايتي پزشـكان نـسبت بـه             نديدند

 افـراد مـورد   درصـد  6/49از سـوي ديگـر    . حرفه پزشـكي دارد   
زمـان   بررسي از نقش خود به عنوان پزشـك و خـدمت در هـر    

 از اين وضعيت اعالم نارضايتي       درصد 8/30راضي بودند و تنها     
  .نمودند

افراد مورد بررسي محدود بودن ساعات فراغت را در          درصد   42
 6/42كه   در حالي  ،حرفه پزشكي سبب كاهش انگيزه ندانستند     

 در ايـن   درصـد 14 آنان با اين پرسـش موافـق بودنـد و            درصد
ــد  ــراز نكردن ــري اب ــه نظ ــه در . زمين ــاران          مطالع ــدر و همك ص

ي تـا چـه     در برابر اين پرسش كه رفاه و آسـايش شخـص          ) 18(
تواند براي ادامه فعاليت پزشـكي انگيـزه ايجـاد كنـد            اندازه مي 

 درصـد در حـد زيـاد اعـالم          5،  در حـد متوسـط      درصد   4/20
را ذكر نكردند كه با نتايج      در حد بسيار زياد     كردند و هيچ يك     
رسـد كـه در بررسـي       در مجموع به نظر مي    . ما همسويي ندارد  

ود بـودن سـاعات     حاضر درصد بيـشتري از پاسـخگويان محـد        
  .دانندميفراغت را در ايجاد انگيزه موثر 

  در پاسخ به ايـن پرسـش كـه اصـراري بـه ادامـه تحـصيل در                  
هاي تخصصي پزشكي ندارم، چون معتقد هستم با مدرك         رشته

 2/85توانم بـه موفقيـت برسـم        عمومي و مطالعه كافي نيز مي     
. ق بودنـد   با اين نظر مواف     درصد 6/9تنها    مخالف بودند و   درصد

گيـري از دانـشجويان     دهد كه درصد چـشم    اين يافته نشان مي   
توقف در مقطع پزشكي عمومي را يك عامل نارضايتي در ايـن            

) 16( صـدر و همكـاران    نتـايج   اين يافته بـا     . دانستندحرفه مي 
 دانـشجويان در     درصد 6/77مشاهده كردند   آنها  . مطابقت دارد 

ادامـه تحـصيل در     دوره پزشـكي عمـومي مايـل بـه          آخر  سال  
بررسي حاضر ميـزان نارضـايتي از       . هستندهاي تخصصي   رشته

حرفه پزشكي را در زنان و مردان به يك اندازه نشان داد كه بـا       
پژوهـشگران  . نـدارد مطابقت  ) 19(هاي ميالن و همكاران     يافته

ياد شده عالقمندي دانشجويان زن را بيش از دانشجويان مـرد           
  .  ه اين رشته گزارش نمودندرشته پزشكي نسبت به آيند

پاسخگوياني كه مادران آنها تحصيالت     مطالعه  چنين در اين    هم
 .اي بيشتري را گزارش نمودند    زير ديپلم داشتند، رضايت حرفه    

از اين رو بايد گفت كه بـا افـزايش ميـزان تحـصيالت مـادران                
 ميزان رضايت آنان يـا پزشـكان آينـده از وضـعيت             ،هاآزمودني

  .    يابدميكاهش آينده خود 
ارتباط ميان وضعيت تاهل و جنس از يك سو و ميزان رضايت            
از حرفــه پزشــكي در ميــان دانــشجويان، اشــباع بــازار كــار از  
پزشكان فارغ التحصيل جديـد و نبـود امكـان اسـتخدام بـراي              
بسياري از پزشكان جوان سبب روي آوردن برخي از اين افـراد            

گرديده است كه خود سـبب      هاي شغلي غير پزشكي     به فعاليت 
كاهش انگيزه پزشكان براي ارتقاء سطح علمـي آنـان، كـاهش            
منزلت شغلي حرفه پزشكي و بـه دنبـال آن سـبب نارضـايتي              

 2/77در همين راستا نگراني     . دانشجويان پزشكي گرديده است   
 پاســخگويان پيرامــون درآمــد آينــده ايــشان در حرفــه درصــد
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ي اين گروه از دانـشجويان      پزشكي نشان از گسترده بودن نگران     
نسبت به تامين نيازهاي مادي و برخي نيازهاي معنوي ايـشان           

دانشجويان پزشـكي    درصد   2/71 همچنين   . دارد از اين رهگذر  
مطمئن نبودند كه بتوانند با اشتغال به حرفـه پزشـكي از نظـر              

 اجتماعي در آينده توفيقي به دسـت        -رسيدن به رفاه اقتصادي   
 از داليل كاهش انگيزه و رضايت دانشجويان        آورند كه مي تواند   

  .رشته پزشكي از آينده اين حرفه تلقي شود
يافته ديگر پژوهش مبني بر فكر كـردن بـه حرفـه ديگـري در               
كنار حرفه پزشكي براي كسب درآمد الزم بـراي يـك زنـدگي             

 كه به  درصد6/35 پاسخگويان در برابر  درصد6/49آبرومند در 
دند، گوياي ناكافي دانستن درآمد ناشي      كراين موضوع فكر نمي   

از اشتغال به حرفه پزشكي در اين گروه از دانشجويان و كاهش            
اين يافته پـژوهش نيـز بـا         .رضايت از آينده شغلي ايشان است     

همسويي ) 6(  مولنار و همكارانو )4(، شاه )3( هاي حيدريافته
ندانستن وضعيت اقتصادي آينده بخش دارد كه به دليل رضايت

اين حرفه، شمار متقاضيان ورود به اين رشته را رو بـه كـاهش              
   .اندعنوان كرده

به طور كلي، مبهم بودن آينده شغلي دانشجويان فعلي پزشكي          
از نظر بازار كار، به كار گماردن اجباري آنان در مناطق محروم            

 در دسـتيابي    با توجه به بلند مدت بودن دوره تحصيل و تاخير         
به استقالل اجتماعي كه خود مانعي در راه پيشرفت تحصيلي و 

رود و عدم تـامين اقتـصادي كـافي از          حتي شغلي به شمار مي    
حرفه پزشكي و  مبهم بودن بازار كار آينده ايـن حرفـه سـبب               
كاهش انگيزه دانشجويان و كارورزان اين رشته نسبت به آينده          

  .حرفه خود گرديده است
هـاي تهـران و     ان بررسـي دانـشجويان سـاير دانـشگاه        عدم امك 

  چنـين بررسـي   هـم  و مقايـسه آنهـا بـا يكـديگر       و   هاشهرستان
  از  هـاي ايـن تحقيـق     التحصيالن و مقايسه آنهـا بـا يافتـه        فارغ

 در  كـه  شـود مي پيشنهادلذا  . هاي اين مطالعه است   محدوديت
  . صورت گيردبيشتري تحقيقات اين زمينه 

  

  يتشكر وقدردان
كليه كساني كه در گردآوري اطالعات محققين       بدين وسيله از    
  .شود  قدرداني مي،را ياري نمودند
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