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عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 
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 خالصه 
 مقدمه

 1/2اشتغال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نرخ بیکاری فارغ التحصیالن رشته پزشکی  طبق آمار معاونت
بدون شک یکی از عوامل بیکاری پزشکان، افزایش تقاضای داوطلبان برای تحصیل در این . درصد اعالم شده است

به همبن . زایی بر هم زده استرشته است این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را هم در پذیرش دانشجو و هم در اشتغال 
انتخاب . سبب عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته تحصیلی در اقتصاد آموزش از جایگاه ویژ ه ای بر خوردار است

رشته ای که با عالقه، سلیقه، استعداد و توانایی فرد در تعارض باشد، اثرات دراز مدت و نامطلوب روانی، اجتماعی و 
ما در این پژوهش تالش نمودیم عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته پزشکی را از . واهد داشتاقتصادی را در پی خ

منظر دانشجویان این رشته شناسایی نموده تا در برنامه ریزی مسئولین برای راهنمایی متقاضیان آتی تحصیل در این  
 .رشته، مفید فایده باشد

 کار وشر
. معه آماری شامل دانشجویان علوم پایه پزشکی وکارورزی انجام گردیداین پژوهش، بصورت مقطعی وبر روی  جا

برای جمع آوری داده ها نخست با یک بررسی بر روی مطالعات و منابع مرتبط،  عوامل مرتبط با تقاضای رشته 
گویه نهایی شده و  بر اساس آن یک  12حیطه با  1شناسایی و پس از یک بحث گروهی با حضور متخصصین 

روایی محتوای پرسشنامه با کسب نظر متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ . مه طراحی گردیدپرسشنا
تی ) پس از جمع آوری داده ها با استفاده ازآمار توصیفی ارائه  و نیز آزمون های آماری مناسب . تایید  گردید( 4.2)

 .تحلیل شدند( تست، کای دو ، آنالیز واریانس 
 نتایج

ه اسنادی و بحث گروهی، هفت حیطه با هیجده گویه برای عوامل مرتبط با تقاضا برای ورود به رشته شناسایی در مطالع
بیشترین عامل تاثیر گذار . زن بودند( درصد 52) نفر 114مرد و ( درصد 41) نفر122نفر ،   225کل پاسخ دهندگان .شد 

، امکان بروز توانمندی های (14از  2.21امتیاز ) باالی رشتهجایگاه اجتماعی : در تقاضا برای ورود به رشته به ترتیب 
جذابیت و پویایی رشته، .  بودند ( 14از  1.4) ، ماهیت شغل (14از  1.5) ، تناسب با عالیق علمی( 14از  2.2  ا) فردی

.  اثیر گذار بودندفعالیت مادام العمر و امکان فعالیت مستقل و در مرحله بعد ، تناسب با ارزش های فردی جزو عوامل ت
 .در تقاضای ورود به رشته را دارا بود( 14از  5.4) صالحدید والدین و اصرار نزدیکان به انتخاب رشته، کمترین نقش

) تفاوت معنی داری در عوامل مرتبط بر تقاضای ورود به رشته در بین  مرد و زن در امکان بروز توانمندی های فردی
pv= /03)ماهیت شغل ،(pv= /05  )ارزش های فردی ،(pv= /01 )و تناسب با عالیق علمی فرد(pv= /0001 )

تفاوت معنی داری در عوامل مرتبط در تقاضای ورود به رشته در بین دانشجویان ورودی سالهای مختلف . مشاهده شد
 .دیده نشد

 جه گیریینت
مترین نقش در تقاضا ی ورود به  رشته در این پژوهش ، جایگاه اجتماعی فارغ التحصیالن بیشترین و اصرار نزدیکان ک

. نقش کم اطرافیان در این تقاضا نشان از ریشه دار بودن تقاضا در تمایالت فردی دارد.  را  بخود اختصاص داده بود
از طرفی بنظر میرسد بین انگیزه ها برای . ثبات در عوامل موثر در بین دانشجویان سنوات مختلف، موید این معنی است

 .ن دو جنس تفاوت هایی وجود داردتقاضا، بی
 رشته پزشکی، تقاضای ورود به رشته، عوامل مرتبط :یکلمات کلید
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