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چكيده
مقدمه
با توجه به اهميت ابعاد انساني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آموزشي و كاربرد علوم پزشكيي و رشكتههكاي
وابسته در هر جامعهاي و نيز با جهتگيري هدفمند براي بررسي ابعاد اجتماعي وابسته به جنسيت اين مهم،
تحقيق حاضر كه تحقيقي است توصيفي مقطعي انجام گرفت.
اهداف كلي اين پژوهش بررسي ساختار نيروي انساني متخصك علكوم پزشكيي برحسك سكن و جنسكيت،
تعيين ميزان فعاليتهاي حرفهاي برحس سن و جنسيت و بررسي مقايسهاي ميزان مشاركت با همسر بوده
است.
روششناسي
به اين منظور  921متخص علوم پزشيي با روش نمونهگيري تصكادفي در رشكتههكاي تخصصكي گونكاگون
بررسي شدند .نمونهها از اطالعات آماري سازمان نظام پزشيي در سكا  9731اخك شكد .بررسكي از طريكق
تيميل پرسشنامه بهصورت مصاحبه حضوري توسط پرسشگران آموزشديده انجام گرفت.
يافتهها
در بين  921نمونه موردبررسي 33 ،درصد پزشك و بقيه متخصصين علوم پايه ،داروسكازي و دنكدانپزشكيي
بودند .اكثر افراد نمونه در گروه سني  94-49سكا و  4/4درصكد كمتكر از  74سكا داشكتند 17/9 .درصكد
متأهل بودند ،ميزان جدايي از همسر  9/9درصد است .سن ازدواج  24-21در هر گروه ،متوسط تعكداد اودد
 2/9و بعد خانوار  9/9است كه از سطح ملي  9/3كمتر است .اختالف معنيدار بين ميكانگين سكن ازدواج در
دو جنس وجود داشته و در زنان كمتر بوده است .ساختار نمونه نشان ميدهد كه مردان بيشتر در دو رشكته
جراحي و اطفا و زنان عمدتاً در رشتههاي زنان و مامايي ،كودكان و علوم پايه قرار گرفتهاند كه اين اختالف
معني دار است .ميانگين سن زنان پاسخگو در زمان اخ مدرك پزشيي عمكومي  22/17در مقايسكه بكا سكن
 23/91در مردان بوده كه اين تفاوت در مورد تخص و فوق تخص نيكز معنكيدار اسكت .از نظكر فعاليكت
متخصصين در قال هيئتهاي علمي و شركت در كميتههاي آموزشي پژوهشي و بوردهاي تخصصي و امكور
اجرايي ،اگرچه فراواني مردان بيش از زنان بود ولي از نظر آماري اختالف معنيداري مشاهده نگرديد .به نظر
محققين ،چنانچه در پژوهشهاي آتي نمونه صرفاً از مؤسسات آموزش عالي اخ شكود بكهاحتمكا زيكاد ايكن
اختالف معنيدار خواهد بود.

بحث و نتيجهگيري
به نظر ميرسد كه خود پندارههاي زنان و مردان متخص علوم پزشيي بدون تفاوت معنيدار همانگونه كه
از اين گروه تحصيلكرده كه دستاوردهاي خوب حرفهاي نيز دارند انتظار ميرود ،باد بكوده ،هكر دو زيرگكروه
نمونه از بهداشت رواني خوبي برخوردار بودند .در ارتباط بكا مشكاركت پاسكخگويان بكا همسرانشكان در امكور
مختلف زندگي نظير انجكام واكايف خكانگي ،شكركت در تصكميمگيكريهكاي اقتصكادي و ريكره بكارزترين و
معني دارتكرين اخكتالف در ميكزان مشكاركت همسكر (مكرد) در انجكام امكور مربكوط بكه خانكه و شكركت در
تصميمگيريهاي اقتصادي بوده است.
همانگونه كه از نوع تحقيق كه توصيفي مقطعي است برداشت ميشود ،پكژوهش حاضكر در بيكان توصكيفي
يافتهها به تبيين ميپردازد و در پايان با ارائه پيشنهادهايي به قابليتهاي استنباطي و نيز تحقيقاتي مكرتبط
آتي پرداخته است.
کليدواژه :اشتغا متخصصين ،علوم پزشيي ،باورها ،خود پنداره ،ايران.

