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مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
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بررسی ارتباط چگونگی انتخاب رشته تخصصی و محل تحصیل با میزان اضطراب دستیاران پزشكی
4

فریبرز خوروش ،1سحر وصال ،*2سید علی موسوی ،1غالمرضا قاسمی ،3نوشین مهربد
 .1متخصص داخلی اعصاب ،دانشیار گروه داخلی اعصاب ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران
 .2کارشناس امور پژوهشی ،کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران.
 .3دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی(بهداشت و روان) ،دانشیار گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران
 .4دستیار تخصصی داخلی اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران

 دریافت مقاله99/9/31 :

آخرین اصالح مقاله99/39/52 :

 پذیرش مقاله99/33/3 :

زمینه و هدف :پزشکان عمومی که میخواهند در یك تخصص تحصیالت خود را ادامه دهند ،داراي درگیري مختلفی در این زمینه هستند که عاملی براي
ایجاد فشار و استرس در زندگی فردي آنها است .هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط چگونگی انتخاب رشته تخصصی و محل تحصیل با میزان اضطراب
دستیاران پزشکی در سال  3199بود.
روشکار :این مطالعه یك مطالعه توصیفی -مقطعی است .جامعه آماري این پژوهش ،دستیاران پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی اصفهان ،گیالن ،زاهدان،
سنندج و کاشان بود ( 129نفر) ،که با روش نمونهگیري طبقهاي متناسب با حجم در مطالعه شرکت داده شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه مشخصات
دموگرافیك و پرسشنامه استاندارد خودسنجی اضطراب  Zungجمعآوري شد .یافتهها با اسنفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  31مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :بیش از  95درصد از دستیاران مورد مطالعه اضطراب نداشته ،در گروه نرمال قرار گرفتهاند 319 .نفر ( 42/4درصد) تنها به علت عوامل و عالیق
شخصی 22 ،نفر ( 34/9درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و  342نفر ( 19/24درصد) هر دو عامل درونی و بیرونی را در انتخاب خود
مؤثر دانستهاند 559 .نفر ( 29/2درصد) دستیاران در  1شهر اول مورد عالقه خود درس میخوانند .ارتباط آماري معنیداري بین اضطراب با شهر مورد عالقه
تحصیل و دانشگاه تحصیل مشاهده شد (.)P < 9/92
نتیجهگیری :عالقه و موفقیت هر چه بیشتر دستیاران در تحصیل ،ثمره انتخاب درست ایشان ،همچنین برنامهریزيهاي مدیریتی براي از بین بردن موانع
انتخاب رشته و شهر مورد عالقه از طرف مسؤوالن و برنامهریزان بود.
کلید واژهها :اضطراب ،دستیاري پزشکی ،انتخاب رشته ،محل تحصیل.
* نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،خیابان هزار جریب ،اصفهان ،ایران.
 تلفن9931-5995539 :

 نمابر9521 - 1194999:

Vesal.sahar@yahoo.com

Email:

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره نهم شماره دوم

محل تحصیل دلخواه نیز به این اختالالت دامن میزند (.)2

اضطراب و افسردگی رایجترین اختالل روانی است .امروزه

ارزیابی شیوع اضطراب در جامعه پزشکی در مراحل دانشجویی

دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به

و بعد از آن و بررسی راهکارهاي رفع یا کاهش آن از

عهده دارند ،یکی از اقشار مهم جامعه به شمار میآیند .زیرا
دانشجویان نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینههاي گوناگون
علمی ،فنی و هنري هر کشوري را تشکیل میدهند ،مدیران

اولویتهاي حمایت از این جامعه است .به منظور بررسی
اختالالت روانی در دانشجویان پزشکی مطالعات مختلفی انجام
شده است (.)5 ،1 ،1-9

اصلی در اداره آینده کشور و رهبر سایر اقشار جامعه به سمت

مطالعه جدیدي به وسیله پژوهشگران دانشگاه بوستون به

کمال و اهداف کشور میباشند .با توجه به تمام این مسایل و

منظور بررسی میزان اختالالت روانی در دستیاران پزشکی

این که کشور ایران یك کشور جوان میباشد ،اهمیت سالمت

انجام شده است که نشان میدهد ،استرس در طول دوران

دانشجویان بیش از پیش مشخص میشود (.)3 ،5

دستیاري بر عملکرد موفقیت و نیز تعداد خطاهاي پزشکی

برخی از محققان ،اضطراب و افسردگی را در دانشجویان

دستیارهاي پاتولوژي اثر قابل توجهی میگذارد (.)39

پزشکی بیشتر از دانشجویان رشتههاي دیگر میدانند ( .)1در

بررسی متون گوناگون در این زمینه نشان میدهد که

واقع در میان رشتههاي مختلف تحصیلی ،پزشکی با توجه به

اضطراب با عوامل مختلف فردي تحصیلی رابطه دارد و به طور

طبیعت پراسترس و درگیري آن با درد و رنج انسانها و شرایط

طبیعی میتوان از طریق بر طرف کردن موانع از اضطراب

خاص تحصیلی ،انتخاب شغل و انتظاراتی که از جامعه دارند،

دانشجویان کاست .از طرف دیگر تاکنون مطالعه اختصاصی بر

داراي اضطراب بیشتري هستند ( .)4با توجه به این که

روي اختالالت روانی دستیاران پزشکی در ایران انجام نشده

دانشجویان و فارغالتحصیالن پزشکی خود جزیی کوچك از

است ،تا براي برنامهریزان کشور نمونهاي ارایه دهد .از اینرو،

جامعه میباشند ،اما بروز و شیوع اختالالت روانی در آنها

این مطالعه با هدف بررسی میزان اضطراب در دستیاران

تأثیري عظیمتر و گستردهتر در مقایسه با سایر جوامع حرفهاي

پزشکی و در همه گروههاي تخصصی در سال  3199انجام

و تخصصی دارد .باید پذیرفت که عوارض ناشی از عدم توجه

شد.

و تمرکز پزشکان بسیار سنگین میباشد و بدیهی است که
اضطراب احتمال خطا و اشتباه حاصل از عدم توجه و تمرکز
پزشکان را افزایش میدهد (.)2

روش کار
این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  3199در دانشگاه

عالوه بر مراحل استرسزاي پزشکی عمومی ،افرادي که

علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت .پژوهشگران مطالعه حاضر

میخواهند در یك تخصص تحصیالت خود را ادامه دهند،

هر  1گروه تیپ دانشگاهی کشور را با روش نمونهگیري

داراي درگیري مختلفی در این زمینه هستند ،که خود میتواند

طبقهاي متناسب با حجم در مطالعه شرکت دادند .جامعه آماري

عاملی براي ایجاد فشار و استرس در زندگی فردي آنها باشد.

این پژوهش دستیاران پزشکی سال  3تا سال  4دانشگاههاي

دستیاران پزشکی در مرحله اول درگیر انتخاب رشته میشوند

علوم پزشکی اصفهان ،گیالن ،زاهدان ،سنندج و کاشان بودند.

که مرحلهاي پراسترس است و از طرفی در ادامه مانند همه

ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامهاي و از  5بخش تشکیل

دانشجویان ،عدم عالقه به رشته تحصیلی میتواند عامل

شده بود :اطالعات دموگرافیك /پرسشهاي مربوط به سنجش

استرس و با گذشت زمان اضطراب در دستیارهاي

اضطراب .به منظور بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشته،

تخصصهاي گوناگون شود .در بسیاري از موانع عدم عالقه به

اولویت انتخاب مکان و رشته تحصیلی پرسشهایی در
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وصال و همکاران

بررسی ارتباط چگونگی انتخاب رشته تخصصی...

پرسشنامه شماره  3طراحی گردید که از استنادات علمی در

•20-44 Normal range
•45-59 Mild to moderate anxiety levels
•60-74 Marked to severe anxiety levels
•75-80 Extreme anxiety levels
براي اجراي پرسشنامهها پس از کسب مجوز هماهنگیهاي

براي ارزیابی اختالالت اضطراب در میان محققین ملیتهاي

الزم با دانشگاههاي مورد پژوهش انجام گردید و با مشخص

این زمینه و نظر کارشناسان استفاده شد (.)33
براي سنجش اضطراب نیز از پرسشنامه خودسنجی
اضطراب  Zungاستفاده شد .پرسشنامه  Zungابزار رایج
مختلف میباشد و در سال  3929ابداع شد .بر اساس نتایج
توزنده جانی و همکاران ،مقیاس خودسنجی اضطراب ،Zung
ابزار مناسبی براي سنجش اضطراب میباشد؛ چرا که نتایج
حاصل از مصاحبه بالینی نشان داد که در حدود  22درصد از
آزمودنیهایی که با مقیاس  Zungتشخیص داده شده بودند،
مالکهاي تشخیصی الزم براي یك اختالل اضطرابی را داشتند
( .)35این آزمون در سنجش اضطراب گروههاي مختلف به کار
گرفته شده است که توسط  Ojhaو همکاران (به نقل از
ملکیان و همکاران) در دانشجویان پزشکی به کار رفته است
( .)31این تست توسط  Zungتهیه شده ،داراي  59سؤال 4
گزینهاي بر مبناي نشانگان بدنی -عاطفی اضطراب است .به

نمودن یك رابط از هر دانشگاه و ارایه آموزشهاي الزم در
خصوص نحوه پرسشگري ،مانند ارایه توضیحات الزم به
دانشجویان درباره طرح پژوهشی ،نحوه تکمیل پرسشنامه،
محرمانه ماندن اطالعات اخذ شده و جلب اعتماد و همکاري
دانشجویان ،پرسشنامهها براي ایشان ارسال گردید.
سپس اطالعات استخراج و با کمك نرمافزار  SPSSنسخه
 31مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به این که نتایج
مربوط به پرسشنامهها به صورت متغیر کمی -کیفی و کیفی-
کیفی میباشد ،به منظور بررسی ارتباط اضطراب و متغیرهاي
دموگرافیك از آزمونهاي  tو One-way ANOVA
( )One-way analysis of varianceاستفاده شد.

جاي پاسخهاي بلی یا خیر از ستونهاي هیچگاه ،به ندرت،
گهگاه ،بیشتر اوقات و دائم یا تقریبا همیشه استفاده شده است.

یافتهها

در موقع نمرهگذاري با توجه به نوع سؤال اگر مثبت باشد به

از مجموع  499پرسشنامه توزیع شده 129 ،دانشجو (95/1

هیچگاه =  ،3گهگاه =  ،5بیشتر اوقات =  1و دایم و تقریباً

درصد  )Response rateپرسشنامهها را تکمیل کردند .از

همیشه = 4منظور میشود و اگر منفی باشد به طور عکس.

این میان  322نفر پسر ( 45/4درصد) و  531نفر دختر (22/1

حداکثر مقیاس  99است و نمره هر آزمودنی برابر مجموع

درصد) بودند.

نمرات یا کل ارزشهاي به دست آمده از هر یك از سؤاالت
است و میزان اضطراب هر پاسخگو برابر است با نمره خام
تقسیم بر  ،99ضرب در  .399اعتبار و پایایی مقیاس اضطراب
 :Zungمیزان همبستگی درونی یا تجانس سؤاالت نشان دهنده
ضریب همبستگی برابر  94است که بیانگر پایایی بسیار باالي
این مقیاس است .در این مطالعه وضعیت اضطراب هر فرد بر
اساس نمره حاصل از پرسشنامه  Zungمشخص شد .تعیین

جدول  :3رشته تخصصی دانشجویان مورد مطالعه بر اساس تقسیمبندي
در  1گروه داخلی ،جراحی و پاراکلینیکان
رشته تخصصی

فراوانی

درصد

داخلی

394

49/2

جراحی

323

49/9

پاراکلینیکال

12

9/2

جمع کل

129

399

جدول  :5دستهبندي نمرات اضطراب دستیاران بر اساس تحلیل
پرسشنامه اضطراب Zung

بدترین حالت در سالمت روانی بیشترین نمره  99و بهترین
حالت کمترین نمره  59را به خود اختصاص میدهد که در
حالت استاندارد به صورت زیر دستهبندي میشود (:)34

314

رتبهبندي اضطراب

فراوانی

درصد

نرمال (عادي)

143

95/5

اضطراب خفیف تا متوسط

59

2/4
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اضطراب آشکار تا شدید

5

9/2

مضطرب

9

9

جمع کل

129

399

ارتباط میانگین نمرات اضطراب با انتخاب رشته و مکان
تحصیل
عوامل مؤثر در انتخاب رشته
عوامل مؤثر در انتخاب رشته پرسشنامه در  2گزینه "جنبه
علمی رشته ،پرستیژ اجتماعی ،کسب درآمد باال ،توصیه
نزدیکان ،توصیه دوستان و آشنایان و عالقه شخصی" مورد

 میانگین نمره اضطراب دستیاران پزشکی در دانشگاههايمختلف مورد مطالعه تفاوت معنیدار داشت (.)P < 9/92
نتایج نشان میدهد که در بررسی دستیاران دانشگاههاي
اصفهان ،گیالن ،زاهدان ،کاشان و سنندج ،میانگین نمره
اضطراب دستیاران دانشگاه سنندج به طور معنیداري بیشتر از
میانگین نمره اضطراب دستیاران در دیگر دانشگاهها است.

بحث و نتیجهگیری

سؤال قرار گرفت که در نهایت بر اساس پاسخها به  1گروه

نقاط تصمیمگیري مختلفی در زندگی حرفهاي یك

عالقه عوامل و عالیق شخصی ،عوامل تأثیرگذار محیطی و

دانشجوي پزشکی وجود دارد .انتخاب رشته تخصصی یکی از

خارجی و هر دو مورد ،کدبندي شد .نتایج نشان میدهد که

دشوارترین انتخابهاي یك پزشك در زندگی حرفهاي خود

 319نفر ( 42/4درصد) به علت تنها عوامل و عالیق شخصی،

میباشد و به دلیل این که میتواند همه جنبههاي زندگی

 22نفر ( 34/9درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و

پزشك را تحت تأثیر قرار دهد ،بسیار استرسزا است .انتخاب

خارجی و  342نفر ( 19/24درصد) هر دو عامل درونی و

بین  41رشته تخصصی و فوق تخصصی موجود در کشور و

بیرونی را در انتخاب خود مؤثر دانستهاند .میانگین نمره

سایر انتخابهاي ممکن مانند تخصصهاي موجود در خارج

اضطراب بین این  1گروه تفاوت آماري معنیداري نداشت.

کشور و همچنین رشتههاي غیر بالینی موجود در ایران و

مکان تحصیل و اولویت انتخاب

خارج ،کار دشواري است و انتخاب نامناسب پیامدهاي خاص

 559 -نفر ( 29/2درصد) دستیاران در  1شهر اول مورد

خود را دارد (.)33 ،34

عالقه خود درس میخوانند .میانگین نمره اضطراب در

یافتههاي پژوهش حاضر براي پرسش مربوط به معیار

دستیاران مورد مطالعه با میانگین پاسخهاي داده شده به سؤال

انتخاب رشته تخصصی نشان میدهد که  319نفر (42/4

"آیا در  1شهر اول مورد عالقه خود پذیرفته شدهاید؟" رابطه

درصد) به علت تنها عوامل و عالیق شخصی 22 ،نفر (34/9

منفی دارد ،در واقع میانگین نمره اضطراب دستیارانی که به این

درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و  342نفر

سؤال پاسخ بلی دادهاند ،کمتر است و این اختالف معنیدار

( 19/24درصد) هر دو عامل درونی و بیرونی را در انتخاب

است (.)P < 9/92

خود مؤثر دانستهاند .الزم به ذکر است که عوامل شخصی

 -پاسخ دستیاران به پرسش آیا در حال حاضر در رشتهاي

مطرح شده عبارت از جنبه علمی رشته /پرستیژ اجتماعی/

تحصیل میکنید که اولویت شما در انتخاب بوده است؟ توسط

کسب درآمد باال /عالقه شخصی و عوامل بیرونی توصیه

 544نفر ( 12/9درصد) بلی و  351نفر ( 14/3درصد) خیر بود.

نزدیکان /توصیه دوستان و آشنایان بودند.

میانگین نمره اضطراب در دستیاران مورد مطالعه با میانگین

در بررسی اولیه نتایج ،مشخص شد که  59درصد از افراد

پاسخهاي داده شده به سؤال مذکور رابطه منفی دارد .در واقع

به علت تنها عالقه شخصی رشته تخصصی خود را انتخاب

میانگین نمره اضطراب دستیارانی که به این سؤال پاسخ بلی

کردهاند .در مجموع رابطه معنیداري میان علت انتخاب رشته

دادهاند ،کمتر است ،ولی این اختالف معنیدار نیست.

تخصصی و نمره اضطراب وجود نداشت .بررسی دقیقتر 2
گزینه مندرج در پرسشنامه و میانگین نمره اضطراب نشان
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میدهد :دستیارانی که پرستیژ اجتماعی ،درآمد و عالقه شخصی

را مطرح میسازد که باال بودن میزان اضطراب و افسردگی در

را یکی از علل انتخاب رشته تخصصی خود دانستهاند ،میانگین

خوابگاهها تنها محصول دوري از خانواده نباشد (.)9

اضطراب کمتري دارند و دستیارانی که جنبه علمی رشته،

در مطالعه انجام شده توسط شهیدزاده و همکاران شایعترین

توصیه دوستان و نزدیکان را یکی از علل انتخاب رشته

مسایل و مشکالت محیط کاري و درسی که توسط دانشجویان

تخصصی خود دانستهاند ،میانگین اضطراب بیشتري دارند ،ولی

در این تحقیق عنوان شدهاند ،عبارتند از تعداد زیاد دانشجو/

هیچ یك از این تفاوتها در سطح  9/93معنیدار نبود.

کمبود امکانات و فضاهاي آموزشی /عدم دخالت در

در مقایسه با مطالعات مشابه ،نتایج مطالعه انجام شده توسط

تصمیمگیريهاي مربوط به دانشجویان /فاصله زیاد بین منزل

ملکی بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نشان

(خوابگاه) و دانشگاه (بیمارستان محل تحصیل) /فشار زیاد

میدهد که  29درصد از دانشجویان عالقه به ادامه تحصیل را

کاري /مسایل و کمبودهاي محیط خوابگاهی یا منزل /رفتار بد

مهمترین علت ورود به دانشگاه ذکر کردهاند و  53/9درصد

و عدم احترام از طرف کارمندان دانشگاه /بدرفتاري از طرف

اصرار خانواده و دوستان و یا نداشتن راهی جز ادامه تحصیل

استادان دانشگاه /مشغله زیاد در بیرون از محیط دانشگاه (.)32

را مطرح کردهاند (.)9

همان گونه که مشاهده میکنید ،در مطالعه شهیدزاده و همکاران

همان گونه که نتایج نشان داد ،بیش از  19درصد از

نیز از  9مورد مشکل دانشجویان 2 ،مورد مربوط به مکان

دستیاران مورد مطالعه اظهار داشتهاند که در یکی از  1شهر اول

تحصیل است .نتایج بررسی دادخواه و همکاران نشان داد که

مورد عالقه خود درس میخوانند که تفاوت آن رابطه

دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی از سالمت

معنیداري با اضطراب در دستیاران داشته است .به عبارت دیگر

روانی بهتري برخوردارند .پذیرش در دانشگاه براي دانشجویان

عدم عالقه به مکان تحصیل ،باعث باال رفتن نمره اضطراب

بومی با دوري از خانواده ،دوستان و آشنایان همراه است و

دستیاران شده است .این نکته از لحاظ مدیریتی بسیار حایز

متضمن سازگاري مجدد با تغییرات حاصله در زندگی جدید

اهمیت است .نتایج تحقیق انجام شده به منظور "بررسی عوامل

است ( .)31نتایج مطالعه ذوالفقاري و آکوچکیان نیز نشان

مؤثر بر میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه

میدهد که از همه عوامل بررسی شده ،تنها جنس و محل

علوم پزشکی همدان" نشان میدهد که میانگین نمرات

سکونت با اضطراب معنیدار است ( .)32نتایج مؤید این نکته

اضطراب و افسردگی دانشجویان ساکن خوابگاهها در مقایسه

است که دستیاران باید عالوه بر توجه به رشته تخصصی از

با دانشجویانی که نزد خانواده خود یا جدا از خانواده در منازل

محل تحصیل و روحیات خود بیشتر تحقیق نمایند تا درگیر

استیجاري زندگی میکنند ،به میزان قابل توجهی باالتر است و

مشکالت و فشارهاي روانی در حین تحصیل نشوند .بسیاري

این اختالف در هر دو آزمون اضطراب و افسردگی معنیدار

از دستیاران با نداشتن علم کافی نسبت به قوانین جابجایی تنها

است .ملکی و همکاران در این زمینه میگویند که محل

به رشته مورد نظرشان فکر میکنند .این در حالی است که به

سکونت درصد قابل توجهی از دانشجویان به ناچار خوابگاهها

علت ازدیاد دستیاران روز به روز قوانین سختتري وضع

میباشد ،به دلیل افزایش موارد اضطراب و افسردگی در این

میگردد ،به طور مثال در خبرها میخوانیم :جابجایی در دوره

گروه از دانشجویان نکته حایز اهمیتی است .این افزایش ممکن

دستیاري ممنوع است .دکتر ضیایی (مشاور وزیر و دبیر شوراي

است که حاصل دوري از خانواده یا محیط نامناسب خوابگاهها

آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت) ،در این رابطه

باشد .پایین بودن میزان این اختالالت در دانشجویانی که بدور

گفت ،به پذیرفته شدگان پیشنهاد میشود که در فکر انتقال

از خانواده و در منازل استیجاري زندگی میکنند ،این احتمال

نباشند و اگر در محیط دانشگاهها نیز آگهیهایی پخش میشود،
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دانشگاهها باید به عنوان یك تخلف با آن برخورد کنند و

صورت معنیداري متفاوت است .رتبهبندي سطح اضطراب

حساس بوده ،اجازه ندهند که این جو ایجاد شود .دستیار با

رشتههاي مختلف از بیشتر به کمتر به صورت زیر اعالم گردید:

دانشجو متفاوت است و شرایط انتقال ندارد.
البته برنامهریزيهایی در این زمینه در حال انجام است و
دبیر شوراي آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت :با توجه

علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل ،هوشبري ،مبارزه با بیماريها،
مامایی ،فوریتهاي پزشکی ،بهداشت حرفهاي ،بهداشت
خانواده ،پزشکی ،بهداشت محیط و پرستاري.

به تغییرات آزمون دستیاري در سال  ،3193تغییراتی در زمینه

همان گونه که مشاهده میکنید ،سطح اضطراب در

انتخاب رشته صورت میگیرد ،که از آن جمله امکان انتخاب

دانشجویان پزشکی دانشگاه کردستان نسبت به رشتههاي دیگر

رشته محل در  2رشته محل محدود میشود و با توجه به تغییر

در سطح مطلوبی قرار دارد و از  33رشته مورد بررسی داراي

ضریبهاي دروس امتحانی ،امکان انتخاب رشته بر حسب

رتبه  9میباشد .این مطالعه نمیتواند نتایج کاملی براي مقایسه

عالقمندي افزایش مییابد.

با مطالعه حاضر ارایه دهد ،زیرا اول این که سطح اضطراب

این پژوهش بر دستیاران پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی
اصفهان ،گیالن ،زاهدان ،کاشان و سنندج انجام گرفت .نتایج

امتحان مورد بررسی بوده ،دوم دانشجویان تحصیالت تکمیلی
از جمله دستیاران پزشکی وارد مطالعه نشدهاند (.)39

نشان میدهد که میانگین نمره اضطراب دستیاران دانشگاه

نتیجهگیري

سنندج به طور معنیداري بیشتر از میانگین نمره اضطراب

با نگاهی به عوامل باال میتوان گفت که عالقه و موفقیت

دستیاران در دیگر دانشگاهها است .تفاوت مذکور از چند نظر

هر چه بیشتر دستیاران در تحصیل ،ثمره انتخاب درست ایشان،

قابل بررسی است :توزیع باالي دستیاران غیر بومی در دانشگاه

همچنین برنامهریزيهاي مدیریتی براي از بین بردن موانع

علوم پزشکی سنندج از طرفی  99درصد از دستیاران در این

انتخاب رشته و شهر مورد عالقه از طرف مسؤوالن و

مطالعه در رشته بیماريهاي داخلی تحصیل میکنند که در

برنامهریزان میباشد .آگاهی از جنبههاي مختلف رشتههاي

گروه عالقهمندي پایین قرار دارند .همچنین وجود فرهنگ

تخصصی و مطابقت آنها با ویژگیهاي شغلی دلخواه و

خاص در منطقه کردستان که این فرهنگ و مذهب سنی باالي

تواناییهاي فرد ،امکان انتخابی مناسب را فراهم میسازد ،ولی

این منطقه ،باعث میشود تا دانشجویان غیر بومی در اقلیت

متأسفانه در سیستم آموزش پزشکی ما برنامه خاصی براي

مذهبی قرار بگیرند .نتایج یك مطالعه خارجی نشان میدهد که

معرفی تخصصهاي مختلف و شرایط هر دانشگاه وجود ندارد

سطح فشار عصبی در دانشجویان متعلق به اقلیتهاي قومی و

و تصویر هر رشته بر اساس حضور در بخشهاي مختلف

نژادي به مراتب بیشتر از سایر دانشجویان بوده است .منشأ این

بیمارستانی (آشنایی با استادان و بیماران آنها) و اطالعات کلی

نقش عالوه بر مسایلی همچون تبعیض و رفتارهاي نژادپرستانه،

از جامعه ،در متقاضیان شکل میگیرد که تصویر دقیقی از رشته

تا حد زیادي مربوط به انزواي اجتماعی حاصل از قرار گرفتن

و محل تحصیل نمیباشد.

در محیطی ناآشنا با روابط دوستی خانوادگی محدود است
( .)39به منظور بررسی سطح اضطراب در دانشگاههاي مختلف

محدودیتها

مطالعهاي یافت نشد .نتایج مطالعهاي در زمینه سطح اضطراب

تشخیص اختالالت روانپزشکی از جمله اضطراب بهتر

امتحان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان میدهد که

است که بر اساس انجام مصاحبههاي بالینی صورت پذیرد که

میانگین سطح اضطراب در رشتههاي تخصیلی مختلف به

امکان انجام چنین کاري با روش کار تحقیق حاضر یعنی
شرکت دادن  499دستیار در  2شهر مختلف ،تا حدودي غیر
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حاضر اکثریت دستیاران به پرسش در این زمینه پاسخ صحیح

ممکن بود و انجام این مطالعه میتواند شروعی براي مطالعات

.ندادهاند که یکی دیگر از محدودیتهاي این مطالعه بود

 همچنین اطالعات غیر رسمی در.دقیقتر در این زمینه باشد
زمینه اضطراب دستیاران حاکی از آن است که تعداد زیادي از
ایشان داروهاي ضد اضطراب مصرف میکنند که در تحقیق
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Background & Objectives: Selection of specialty field to continue education is such a great
challenge for general physicians that can create stress in their personal life. The purpose of this
study was to determine the relationship between the rate of anxiety in medical residents and their
desired criteria in selecting specialty field and place of study.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed on a total of 370 medical
residents selected through stratified sampling from Isfahan, Guilan, Zahedan, Sanandaj and Kashan
Universities of Medical Sciences, Iran. Data were collected through demographic features
questionnaire and Zung anxiety self-evaluation questionnaire..
Results: More than 92% of residents did not have anxiety and were in normal condition. From all,
168 (45.4%) had selected their specialty field based on just their personal interests, 55 (14.9%)
based on external factors, and 147 (39.74%) based on both internal and external factors. In regard to
the place of study, 220 residents (59.5%) were studying in their first three preferred cities and there
was a significant relationship between anxiety and place of education (P < 0.05).
Conclusion: Since academic satisfaction and success of medical residents is highly dependent on
studying in their favorite specialty field and place, administrative programming by officials and
planners is highly required for omitting barriers in selecting field and place of education.
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