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خالصه
مقدمه
اخذ تخصص در ایران یكي از مهمترین دغدغههای پزشكان عمومي است با این حال ،در برخي
موارد ،دستیاران پس از قبولي در تخصص انصراف ميدهند؛ لذا بران شدیم به ریشهیابي و بررسي
علت انصراف دستیاران پزشكي از تحصیل بپردازیم.
روش کار
پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعي ميباشد که در نیمه اول سال  1691بر روی کلیه دستیاران
تخصصي انصرافي  5سال اخیر  1692تا  1693دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد .ابزار گردآوری
دادهها یك پرسشنامه محققساخته بود .دادهها پس از جمعآوری وارد نرم افزار  SPSSنسخه 13
کردید و سپس مورد آنالیز قرار گرفتند.
نتایج
در این مطالعه  32دستیار تخصصي که در فاصله سالهای  92تا  93به علل مختلف انصراف داده
بودند ،مورد بررسي قرار گرفتند .میانگین سني این افراد  62±5/13بود که دامنه آن بین  25تا  45قرار
داشت .از این تعداد  64نفر ( )%54/8مرد بودند .تعداد  48نفر ( )%11/4از شرکتکنندگان متأهل
بودند .از نظر سهمیه مورد پذیرش در آزمون دستیاری 69 ،نفر ( )%32/9سهمیه آزاد و  19نفر
( )%63/3سهمیه مناطق محروم و بقیه افراد سایر سهمیهها را شامل ميشدند .بیشترین انصراف مربوط به
طب اورژانس و سپس کودکان بود .حدود  %13تمایل داشتند مجددا در آزمون شرکت کنند.
همچنین ،رادیولوژی و پوست بیشترین رشته مورد عالقه بود .عدم عالقه شخصي و مشكالت
خانوادگي و کشیكها در دستیاران شایعترین علل انصراف بودند.
نتیجه گیری
یافتههای مطالعه حاضر حاکي از آن بود که بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان تخصص
به ترتیب مربوط به رشتههای طب اورژانس و کودکان ،داخلي و روانپزشكي بود .عدم عالقه
شخصي و مشكالت خانوادگي و کشیكهای طوالني بخش در دستیاران به ترتیب شایع ترین علل
انصراف بودند .نتایج این مطالعه ميتواند دستاوردهایي را برای سیاستگذاران آموزش دستیاری و به
خصوص مسئوالن دانشگاههای علوم پزشكي به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی
انصراف از تحصیل ،دستیار تخصصي؛ دانشگاه علوم پزشكي؛ سهمیه مناطق محروم
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

انتخاب رشته تخصصي در انترنها شامل عوامل مادی ،تجربیات

انگیزه و عالقه از ارکان اساسي پیشرفت هر فرد در زمینههای

تحصیلي ،عوامل شخصي ميباشد ( .)11براساس یافتههای کائو

مختلف شغلي و تحصیل است( .)1انگیزش شغلي برای ادامه

و همكاران ،عالقه شخصي و فشار کاری به عنوان مهمترین

اشتغال مفید و کارآمد ،امری الزم و ضروری است .اگر انسان

عوامل در انتخاب رشته تخصصي بشمار ميروند ( .)12طي

عالقمند به شغل خود نباشد ،ادامه اشتغال ماللتآور و حتي غیر

مطالعاتي که در ترکیه و کانادا صورت گرفتهاست ،فرصتهای

ممكن خواهد بود .بدین جهت ،ميتوان گفت بین انگیزش

مالي و اعتبار کسب شده به عنوان مهمترین عامل انتخاب رشته

شغلي و موفقیت شغلي رابطه متقابلي وجود دارد ( .)2رضایت

تخصصي معرفي شدهاند (.)14 ,16

شغلي احساس رواني است که از عوامل اجتماعي متأثر ميگردد.

بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب یك رشته ميتواند در شناخت و

احساس مثبت فرد نسبت به شغلش زاییده عواملي چون شرایط

تقویت انگیزههای ورود به آن رشته کمك کننده باشد .انگیزه

محیط کار ،نظام سازماني شغل ،روابط حاکم بر محیط کار و

دستیاران پزشكي در انتخاب رشته باید متناسب با اهداف و

تأثیر عوامل فرهنگي ميباشد (.)4 ,6

ایدهآل های آنها باشد تا بتوانند با اتمام موفقیت آمیز تحصیالت،

انگیزه عامل مهمي در موفقیت کاری و تحصیلي افراد است.

نقش خود را به عنوان یك نیروی متخصص در جامعه به خوبي

برخي از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه به دلیل مشاورههای

ایفا نمایند .دستیاران پزشكي به عنوان یك زیر مجموعه از

نادرست در انتخاب رشته ،اجبار والدین برای انتخاب رشتهای

نیروهای اصلي بخش بهداشت و درمان ،عهدهدار تأمین ،حفظ و

خاص ،عدم عالقه به رشته پذیرفته شده ،جدا شدن از خانواده و

ارتقای سطح سالمت جامعه ميباشند .بنابراین بررسي انگیزهها و

تغییر نحوه زندگي و عادت نداشتن به محیط جدید ،در ترمهای

میزان عالقه آنان به ادامه تحصیل در رشته تخصصي خود حائز

اول موفقیت چنداني کسب نميکنند .این امر ممكن است منجر

اهمیت زیادی ميباشد ( .)13 ,15تا کنون مطالعات محدودی در

به افت تحصیلي و در برخي موارد اخراج از دانشگاه گردد (.)5

مورد علت انتخاب رشتهی دستیاری در ایران انجام شده است و

بسیاری از دانشجویان ،رشته پزشكي را در ابتدا به علت عالقه به

بیشتر مطالعاتي که در ایران در مورد دانشجویان پزشكي صورت

رشته تخصصي خاصي شروع ميکنند و در صورتي که در

گرفته مرتبط با دستیاران تخصصي نیست ( .)13بنابراین ،مطالعه

دستیاری در رشته مورد نظر خود قبول نشوند ،ادامه تحصیل

حاضر با هدف ریشهیابي و بررسي علت انصراف دستیاران

برایشان مشكل ساز ميشود ( .)1 ,3عوامل زیادی در انتخاب

پزشكي از تحصیل در دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرداخت.

رشته دستیاران پزشكي نقش دارند .به دلیل تعداد محدود
پذیرفتهشدگان در آزمون دستیاران ،انتخاب آنها معموال
براساس نمره کسب شده در آزمون صورت ميگیرد (.)8
با توجه به افزایش روز افزون تعداد دستیاران و وجود تفاوتها
درشرایط فرهنگي اجتماعي و اقتصادی دستیاران در داخل و
خارج ایران انجام بررسيهای جامع در این خصوص حایز
اهمیت فراوان است ( .)9برخي مطالعات لزوم مصاحبه با
دستیاران را از جنبههای مختلف بعد از قبولي در رشته تخصصي
و قبل از ورود به رشته متذکر شدهاند ( .)13یانگ و همكاران در
مطالعهای متوجه شدند که مهمترین جنبههای تأثیرگذار بر

روش کار
مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعي بود .حجم نمونه به صورت
تمامشماری بود .در این مطالعه ،پژوهشگر با مراجعه به آموزش
دانشكده پزشكي مشهد و مرکز گردآوری اطالعات دستیاران
انصرافي ،کلیه پروندههای دستیاران انصرافي  5سال اخیر (بین
سالهای  )1693-1692را اخذ و اطالعات دموگرافیك و
اطالعات تماس آنان را گردآوری نمود .در این مطالعه ،ابزار
گردآوری دادهها یك پرسشنامه محققساخته بود که قسمت اول
آن شامل اطالعات دموگرافیك و قسمت دوم آن شامل
سواالتي در مورد علل انصراف بود .جهت تایید روایي،

علی عمادزاده و همكاران
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پرسشنامه مذکور به  5عضو هیئت علمي در رشتههای آموزش

کردید و سپس مورد آنالیز قرار گرفت .برای بررسي اهداف و

پزشكي و رشتههای بالیني مانند داخلي و اطفال داده و به لحاظ

فرضیههای طرح و رابطه بین متغیرهای کیفي تستهای خي دو و

محتوایي تایید گردید .جهت بررسي پایایي پرسشنامه مذکور

فیشر مورد استفاده قرا گرفتند .سطح معنيداری کمتر از 3/35

توسط  23نفر پس پر شد و الفای کرونباخ آن  3/1محاسبه

در نظر گرفته شد.

گردید.

نتایج

در ابتدای طرح ،با نمونه مورد نظر تماس حاصل شد تا طي
مصاحبهای علت انصراف و وضعیت کنوني آنان مورد بررسي
قرار گیرد .نحوه انجام مطالعه و اهداف مطالعه برای تمامي افراد
شرکت کننده توضیح داده شد و از تمام افراد جهت شرکت در
مطالعه رضایت آگاهانه اخذ شد .اطالعات بدون مشخص شدن
نام فرد ثبت شد و دسترسي به اطالعات نیز تنها برای مجریان
طرح مقدور بود تا امنیت اطالعات تضمین گردد .دادههای
بدست آمده در پرسشنامه ثبت و در نهایت بررسي گردید.
دادهها پس از جمعآوری وارد نرم افزار  SPSSنسخه 13

در مطالعه حاضر  32دستیار تخصصي که در فاصله سالهای 92
تا  93به علل مختلف انصراف داده یودند وارد شدند .از 32
دستیاری که اطالعاتشان در اختیار ما قرار گرفته بود تنها امكان
مصاحبه با  51نفر حاصل شد .به طور کلي 1 ،نفر در سال ،92
13نفر در سال  11 ،96نفر در سال  18 ،94نفر در سال  95و 13
نفر در سال  93از دستیاران تخصصي پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد انصراف داده بودند .نمودار  1توزیع این افراد را
برحسب سال ورود به رشته نخصص نشان ميدهد.

29
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16.1

11.2

1396

تفكیك سال انصراف
 1395نمودار  -1درصد توزیع
1394دستیاران انصرافي به 1393

1392

میانگین سني این افراد  62±5/13بود که دامنه آن بین  25تا 45

( )%63/3سهمیه مناطق محروم و بقیه افراد سایر سهمیهها را شامل

قرار داشت .ازاین تعداد  64نفر ()%54/8مرد بودند .تعداد  48نفر

مي شدند .نمودار 2نشاندهنده فراواني دستیاران انصراف دهنده

( )%11/4از شرکتکنندگان متاهل بودند .از نظر سهمیه مورد

بر اساس رشته تخصصي ميباشد.

پذیرش در آزمون دستیاری 69 ،نفر ( )32/9سهمیه ازاد و  19نفر

علی عمادزاده و همكاران
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نمودار -2فراواني دستیاران انصراف دهنده بر اساس رشته تخصصي

بر اساس یافتههای جدول مذکور ،بیشترین انصراف مربوط به

استخدام نشده بودند. .به طور متوسط این دستیاران 4/91±8/91

طب اورژانس و سپس کودکان بود .حدود  % 13تمایل داشتند

ماه قبل از انصراف در دوره دستیاری سپری کرده بودند.

مجددا در آزمون شرکت کنند.همچنین ،رادیولوژی و پوست

جدول 1پاسخ دستیاران را به تفكیك علل انصراف نشان

بیشترین رشته مورد عالقه بود .همچنین 54 ،نفر از دستیاران

ميدهد.

( )%98/1قبل از پذیرش در آزمون دستیاری در هیچ ارگاني
جدول  -1پاسخ دستیاران را به تفكیك علل انصراف
مشكالت آموزشي گروه

عدم عالقه به رشته

قصد مهاجرت به خارج

کشیكهای

تخصصي

تخصصي

از کشور

بخش

(14 )% 21/5

(63 )%13/3

(13)%61/4

(16 )%25/5

(24 )%41/1

(2 )% 6/9

(11 )%21/3

علل انصراف

مشكالت خانوادگي

مخالف

(18)% 65/6

(28 )% 54/9

بي پاسخ

(11)% 66/6

(15)% 29/4

(19)% 61/6

موافق

(13 )% 61/4

(8 )% 15/1

(18 )% 65/6

تعداد  65نفر( )% 38/3از دستیاران تمایل به شرکت مجدد در

( . (p=3/31پنج نفر از دستیاران کودکان و چهار نفر از

آزمون دستیاری سالهای بعد را اعالم کردند که از این تعداد 21

دستیاران طب اورژانس علت انصراف خود را سنگیني

نفر ( )41/2به رشته رادیولوژی و  15نفر ( )%29/4تمایلبه رشته

کشیكهای بخش ذکر کرده بودند.

پوست تمایل داشتند .ارتباطي بین جنسیت دستیاران و تك تك

بحث

آیتمهای علل انصراف وجود نداشت ( .)p>3/331بررسي
ارتباط بین نوع رشته با علل انصراف حاکي از وجود ارتباط
معنيدار بین نوع رشته و مهاجرت بود ( .)p>3/331همچنین،
ارتباط معني داری بین نوع رشته و میزان کشیك یافت شد

براساس یافتههای مطالعه حاضر ،هم دستیاران جوان و هم افراد
با سن باالتر مورد بررسي قرار گرفتند .نسبت مرد و زن تقریبا
برابر بود و اکثریت دستیاران انصراف داده ،متأهل بودند.
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بیشترین انصراف به ترتیب مربوط به رشتههای طب اورژانس و

رادیولوژی و پوست مشغول به تحصیل شوند که احتماال به علت

کودکان ،داخلي و روانپزشكي بود .عدم عالقه شخصي و

کار راحت و در مقابل درآمد باالی این رشتهها ميباشد.

مشكالت خانوادگي و کشیكهای طوالني بخش در دستیاران

برقراری عدالت در توزیع درآمد متخصصین رشتههای مختلف

به ترتیب شایعترین علل انصراف بودند .بیش از نیمي از

راهكاری است که باید مدنظر مسئولین و سیاستگزاران بخش

دستیاران تمایل داشتند در سالهای آینده در دستیاری مجدد

سالمت قرار گیرد .با این حال این تناقض ميتواند ناشي از تنوع

شرکت کنند که از نیمي از این تعداد متمایل به رشتههای

در نمونه مورد بررسي باشد .در مطالعه ما دانشجویان انصرافي

رادیولوژی و پوست بودند.

که از رشته خود راضي نبودند شرکت کرده بودند درحالیكه در

تا کنون مطالعه مشابهي نه در ایران و نه در کشورهای دیگر در

مطالعه شكورنیا و همكاران دانشجویان پزشكي که مشغول به

مورد بررسي علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم

تحصیل بودند مورد بررسي قرار گرفتند .در مطالعهای دیگر که

پزشكي انجام نشده است .در واقع ،تخمیني از فراواني علل

به بررسي نقش اضطراب دستیاران پزشكي در انتخاب رشته

انصراف در دیگر مناطق ایران وجود نداشت و امكان مقایسه این

تخصصي و محل دانشگاه نشان داد که  %92از دستیاران

مطالعه با سایر مطالعات مشابه نبود .بیشتر مطالعاتي که در ایران

اضطراب نداشتند .نزدیك به نیمي از آنها رشته تخصصیشان را

در مورد دانشجویان پزشكي صورت گرفته مرتبط با دستیاران

فقط براساس عالقه شخصي %14/9 ،بر اساس فاکتورهای

تخصصي نیست .همچنین ،مطالعات محدودی در مورد علت

خارجي و  %69/14براساس فاکتورهای داخلي و خارجي

انتخاب رشتهی دستیاری در ایران انجام شده است ( .)1در یك

انتخاب کرده بودند .این مطالعه نتیجه گرفت که رضایت

مطالعه توسط شكورنیا و همكاران ،که با هدف بررسي انگیزهها

آکادمیك و موفقیت در دستیاری پزشكي به میزان زیادی

و عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تخصصي دستیاران پزشكي

بستگي به رشته مورد عالقه و محل تحصیل دارد که این امر

دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز انجام شد429 ،

انجام سیاست گذاری صحیح توسط سیاست گزاران را

دستیاران مورد مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه ،کسب

ميطلبد(.)13

تخصص و توانایي انجام کار و در مرتبه بعد عالقه شخصي و

یافتههای مطالعه سلیمان و همكاران که به منظور بررسي میزان

کمك به مردم به ترتیب از اهمیت باالتری برخوردار بودند.

رضایت مندی شغلي-تحصیلي دستیاران پزشكي در دانشگاه

موقعیت اجتماعي و درآمد باال و همچنین راحتي و بيدردسر

گیالن صورت گرفت ،نشان داد که رضایت شغلي اکثر دستیاران

بودن به ترتیب اهمیت کمتری در انتخاب رشته داشتند .میانگین

در سه حیطه دستمزد ،کیفیت آموزش و انگیزه حرفهای کم بود

عامل راحتي و بيدردسر بودن رشته دستیاری برای دستیاران

و ارتباط معنيداری بین رضایت شغلي و سابقه کار و رفتن به

خانم در مقایسه با دستیاران آقا از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

طرح وجود داشت .اکثر دستیاران از وضعیت حقوق و آموزش

براساس یافتههای این مطالعه ،توجه بیشتر دستیاران به عواملي

دستیاری ناراضي بودند و انگیزه حرفهای پاییني داشتند .همچنین،

همچون توانایي انجام خدمات بهتر،کمك به مردم و ارتقای

دستیاران غیربومي به دلیل تغییراتي که در محل سكونت و

سطح بهداشت در انتخاب تخصص در مقایسه با موقعیت

شرایط زندگي شخصي خود متحمل ميشدند ،میزان

اجتماعي ،اقتصادی و رفاهي نشان دهندهی آن است که

رضایتمندی کمتری را نشان دادند (.)9

دستیاران در انتخاب رشته بیشتر عالیق خود و نیازهای جامعه را

در یك تحقیق که بر روی دانشجویان دندانپزشكي شهید بهشتي

مبنا قرار دادهاند (.)8

انجام شد حاکي از آن بود که دستیاران تخصصي دندانپزشكي

با این حال ،دادههای مطالعه ما حاکي از آن بود که بیش از نیمي

دانشگاه شهید بهشتي نسبت به موقعیت و آینده شغلي خود

از دستیاران تمایل داشتند در سالهای آینده در رشتههایي مانند

نگراني جدی داشتند ( .)11بر اساس دادههای یك مطالعه که

علی عمادزاده و همكاران
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بین متخصصین رشتههای مختلف در امریكا انجام شد ،رضایت

به طور کلي ،انگیزه های فردی افراد جهت انتخاب شغل و رشته

در متخصصین رشتههای طب داخلي سالمندان ،طب نوزادان و

تحصیلي بر حسب جنس ،وضعیت اقتصادی -اجتماعي ،میزان

کودکان از پزشكان خانواده بیشتر است در صورتي که

تحصیالت والدین زندگي در کشورهای در حال توسعه و توسعه

متخصصین گوش و حلق و بیني ،زنان ،چشم ،ارتوپدی و طب

یافته متفاوت است ( .)21 ,18براساس یافتههای مطالعه ما ،نسبت

داخلي نسبت به پزشك خانوادهها رضایت کمتری را اعالم

مرد و زن تقریبا برابر بود و به نظر ميرسد این فرضیه که

کرده بودند ( .)18این محققین نتیجه گرفتند که رضایت حرفهای

دستیاران خانم به علت مشكالت خانوادگي بیشتر تمایل به

بر اساس سن ،درآمد و منطقه متفاوت است و این اطالعات باید

انصراف در دستیاری دارند نیاز به ارزیابي بیشتری دارد .عدم

در هدایت دستیاران تخصصي برای انتخاب رشته مدنظر قرار

عالقه شخصي و مشكالت خانوادگي در دستیاران به ترتیب

گیرد.

شایعترین علل انصراف بودند که لزوم مشاورههای تخصصي

یك مطالعه مقطعي در سال 2316-2312بر روی  416نفر از

قبل از انتخاب رشته را ميطلبد .بنابراین ،رضایت حرفهای بر

دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز

اساس سن ،درآمد و منطقه متفاوت است و این اطالعات باید در

انجام شده است نشان داد که مهمترین دالیل انتخاب تخصص

هدایت دستیاران تخصصي برای انتخاب رشته مدنظر قرار گیرد.

به ترتیب عبارتند از توسعه شخصي و ارائه خدمات بهتر ،منافع

کشیكهای طوالني بخش هم از جمله مواردی بود که در

شخصي ،کمك به مردم و ارتقاء سالمت ،درآمد و جایگاه

انصراف دستیاران نقش جدی بازی ميکرد .این امر لزوم

اجتماعي و راحتي .تفاوتهای نگرش مردان و زنان در مورد

برنامهریزی در بخشهای آموزشي برای کاستن از بار تعداد و

راحتي دورههای تخصصي معني دار و در زنان باالتر از مردان

سنگیني کشیكها را باید مدنظر قرار داد .ما مطالعهای در مورد

بود (.)8

تاثیر کشیكهای طوالی در انصراف از تحصیل نیافتیم .اکثریت

در مطالعهای دیگر که در ایران در مورد انگیزه ورود به رشته

افراد مورد بررسي سهمیه ازاد و سي دردصد آنها سهمیه مناطق

دندانپزشكي انجام شد ،نشان داد که هم مردان و هم زنان با

محروم را شامل ميشدند .با توجه به کم بودن تعداد قبولیها در

انگیزههای مالي ،تجاری ،درماني و انعطافپذیری شغلي وارد

سهمیه مناطق محروم و با در نظر گرفتن اینكه در پایان تحصیل

این رشته شده بودند .مهمترین عامل ورود به دندانپزشكي در

دستیاران قبول شده با این سهمیه باید سالهای زیادی را در

مورد زنان ،کار با مردم و انگیزههای درماني در حالي که مردان

مناطق محروم سپری نمایند ،ترجیح به انصراف در میان آنها باال

بیشتر با انگیزههای تجاری این رشته را انتخاب کرده بودند (.)19

بود.

به صورت کلي ميتوان گفت که انتخاب شغل افراد تحت تاثیر

مهمترین محدودیتهای این مطالعه انجام آن در یك مرگز

والدین خویشاوندان ،دوستان و معلمان قرار ميگیرد در

دانشگاهي بود که لزوم انجام یك مطالعه چند مرکزی برای

کشورهای توسعه یافته ،خویشاوندان و دوستان و در کشورهای

بررسي علل انصراف باید مدنظرقرار گیرد .نتایج این مطالعه

در حال توسعه ،والدین و معلمین نقش اساسي تری را دارا

ميتواند دستاوردهایي را برای سیاستگذاران آموزش دستیاری و

هستند( .)19مطالعات مختلف انگیزههای شغلي دستیاران

به خصوص مسئوالن دانشگاههای علوم پزشكي به همراه داشته

تخصصي دندانپزشكي را مورد بررسي قرار دادهاند .دستیاران

باشد .آنها ميتوانند از این نتایج به منظور برنامهریزی بهره

تخصصي ارتودنسي آمریكا رضایت شغلي ،شیوه زندگي و

بگیرند و برنامه های موثری را برای دستیاران تخصصي سال اول

ساختار شغلي مناسب را به عنوان عوامل مهم جهت انتخاب این

تدارك ببینند .اقداماتي مانند تعدیل ظرفیت پذیرش دستیاران

رشته ذکر ميکنند (.)23

پزشكي ،توزیع مناسب نیروی انساني ،آشنایي کاملتر پزشكان
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عدم عالقه شخصي و مشكالت خانوادگي و کشیكهای

عمومي با رشته های تخصصي قبل از شرکت در آزمون

طوالني بخش در دستیاران به ترتیب شایع ترین علل انصراف

.دستیاری و حمایت مالي پزشكان ميتواند مفید واقع شود

 نتایج این مطالعه ميتواند دستاوردهایي را برای.بودند

نتیجهگیری

سیاستگذاران آموزش دستیاری و به خصوص مسئوالن
.دانشگاههای علوم پزشكي به همراه داشته باشد

یافته های مطالعه حاضر حاکي از آن بود که بیشترین انصراف از
تحصیل در میان دانشجویان تخصص به ترتیب مربوط به
. داخلي و روانپزشكي بود،رشتههای طب اورژانس و کودکان
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Abstract
Introduction: one of the problems of general medical education is that
students are not interested in practical and practical training as they seek to
assist and participate in the assistive exam. Along with this, there are a
variety of classes that most students use and even unethical methods, such as
buying questions, sometimes is common. Despite these issues, we always
see a significant number of assistants dropping off after acceptance. So, we
decided to find and evaluate the causes of the withdrawal of assistants from
education.
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Materials and Methods: This cross sectional study that was conducted on all
of the Assistant during the last 5 years in the first half of the 1397. In this
study, a researcher-made questionnaire was used.
Results: In this study, 62 specialized assistants who had withdrawn from
1992 to 1996 were enrolled to the study. 48 (%77.4) of subjects were
married. 39(%62.9) were free quota and 19(%30.6) were deprived areas
quota and the rest of the population included other quotas. Most of the
withdrawals were related to emergency medicine and then children. Lack of
personal interest, family problems and duty in assistants were the most
common reasons for withdrawal. About 70% of them willing to attend exam
again and radiology and skin was the most favorite fields.
Conclusion: The results of this study can provide achievements for associate
Policymakers, especially those from medical science universities.
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