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Introduction: The results of studies on the dental students’ perceived motivation toward their career choice have been used 

in planning social, educational, professional, medical, and economic issues associated with this career. The purpose of this 

study was to investigate the reasons and motivations of first and final grade dental students towards their career choices.  

Materials and Methods: Seventy five dental students at first (40 students) and sixth grades (35 students) from Mashhad 

dental school participated in this cross sectional study. A self administered questionnaire consisting of students' personal 

information and their motivations for choosing dentistry were distributed among the students. Statistical examination was 

done using SPSS software (Version 11.5). Chi-square and Mann-Whitney tests were used for performing statistical analysis 

(α=0.05).  

Results: The results show that the most frequent reasons for choosing dentistry were economic factors, social status and job 

security, and proper and flexible working time. Females, attention due to the lower risk for life-threatening complications in 

dental practice were significantly higher than males (P= 0.001). Shifting perspectives of sixth year dental students toward 

dentistry compared to first-year students were more frequent (P=0.031). This change in perspective in the sixth-year students 

had a more negative trend.  

Conclusion: Economical factors and professional factors had the most influence on selecting dentistry by students. It is 

definite that these kinds of factors in dentistry could have negative effects on dental graduates, future career.  

Key words: Career, dental student, motivation. 

 Corresponding Author: mehrabkhanim@mums.ac.ir 

J Mash Dent Sch 2014; 38(1): 71-84 . 

mailto:mehrabkhanim@mums.ac.ir
mailto:mehrabkhanim@mums.ac.ir


     
              

 

 و همكاران( حسین نعمت اللهي)    ...                                                    های دانشجویان دانشكده دندانپزشكي ها و دیدگاه بررسي انگیزه               17

 چکیده

ی ها در برنامه ریزی، انجام گرفته تحصیلی خویشدانشجویان دندانپزشکی از انتخاب رشته های  مورد انگیزه ئی که درها نتایج پژوهش :مقدمه

و  ها هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه. اقتصادی مرتبط با این حرفه مورد استفاده قرار گرفته است، یدرمان، تخصصی، آموزشی، اجتماعی

 . بود عنوان رشته تحصیلیه دانپزشکی بی اول و آخر دانشکده دندانپزشکی مشهد از انتخاب دنها های دانشجویان سال انگیزه

 8599-98نفر( دانشکده دندانپزشکی مشهد که در سال تحصیلی  57) نفر( و ششم 04) های اول نفر از دانشجویان سال 57 :ها مواد و روش

های  دالیل و انگیزه وی دانشجویان عات شخصاطال قسمت دو شاملای  پرسشنامه. شرکت داشتند مقطعی در این مطالعه کردند میتحصیل 

 Chi-Squareهای  جهت تحلیل آماری از تست وری اطالعاتپس از جمع آشته شد و ادر اختیار شرکت کنندگان گذ یدندانپزشکرشته  ورود به

 . (=α/47) استفاده شد Mann-Whitneyو 

، موقعیت اجتماعی، مناسبترتیب عبارت بودند از: درآمد مالی ه مورد مطالعه در انتخاب رشته دندانپزشکی بهای  های نمونه انگیزه :ها یافته

تفاوت ، دندانپزشکی رات تهدیدکننده حیات بیماران درمونث به فاکتور کمتر بودن خطای ه توجه نمونه. امنیت شغلی و زمان کاری مناسب

نسبت به رشته دندانپزشکی در مقایسه با دانشجویان  تغییر دیدگاه دانشجویان سال ششم. =P)448/4)مذکر داشت های  ی با نمونهدار معنی

 . جویان سال ششم بیشتر جنبه منفی داشتکه این تغییر دیدگاه در دانش =P)458/4)سال اول بیشتر بود 

در دانشجویان مورد مطالعه در این دندانپزشکی فاکتورهای اقتصادی و عوامل وابسته به شغل بیشترین تاثیر را در انتخاب رشته  نتیجه گیری:

 بر آینده شغلی فارغ التحصیالن تواند در آینده تاثیرات منفی مسلم است که این نوع گرایش به رشته دندانپزشکی می. اند داشته تحقیق

 . باشد داشته دندانپزشکی

 .انگیزه، دانشجویان دندانپزشکی، حرفه :کلیدیهای  واژه
 . 58-90:  8/ شماره  59دوره  8585مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 
 مقدمه

 انسان در طول زندگی خویش بارها دست به انتخاب

ترین  کی از مهمزند چرا که قدرت حق انتخاب ی می

دوره  از او در گذر عمر. است واالی انسانیی ها ویژگی

نوجوانی به بعد با دو انتخاب مهم و حیاتی انتخاب رشته 

 . شود می تحصیلی و انتخاب شغل روبرو

انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه یکی از 

است  دوره دانش آموزیهای  سازترین انتخاب سرنوشت

ای برای انتخاب رشته  مقدمهتواند  که این انتخاب می

 (1).است زیادی برخورداردانشگاهی باشد و از اهمیت 

یا  و ریزی برای ادامه تحصیل طرح، در این مقطع

موضوع  متوسطه دوره آموزشپایان انتخاب شغل پس از 

زمینه  در اینتوجه شود و آن مهمی است که باید به 

ه وزان گذاشتی در اختیار دانش آماطالعات وسیع و دقیق

جهت ادامه  ورود به دانشگاهدر رابطه با تا بتوانند  شود

 گیری  تصمیم کار بازار ورود به عرصه و یا تحصیل

 (2).کنند

انتخاب شغل یک فرایند چندوجهی و پیچیده است که 

دهد و  های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می تمام حوزه

 شماره ب یکی از مهمترین تصمیمات انسان در طول زندگی

هر فردی سعی دارد شغلی را در اجتماع انتخاب . رود می

از نظر روانی نیز او ، کند که عالوه بر تأمین نیازهای مادی

در راستای فراهم آوردن زمینه و بستر . را ارضاء نماید

مطالعه و بررسی ، مناسب برای اشتغال در مشاغل مناسب

 نظراستعدادها و تمایالت فردی ضروری ب، خصوصیات

 (1).رسد می

دندانپزشکی های  به نقش حیاتی رشته های اخیر دهه در

در  مردمهمه اقشار حفظ و ارتقاء سالمت  و پزشکی در

تغییرات  واست توجه بیشتری مبذول شده  جوامع مختلف

ی کار هانیروارتقاء جایگاه  اقتصادی بر، اجتماعی، سیاسی

 . تاسگذاشته مثبت تاثیر  در جامعه سالمتین مراقب

 در سال  (3)ید دستجردی و همکارانتایج مطالعه وحـن
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دانشجویان پزشکی و های  پیرامون بررسی انگیزه 1331

رشته  در انتخاب شهیدبهشتی دانشگاه دندانپزشکی

برخی از رسد  نظر میه ب نشان داد کهتحصیلی خویش 

در ، ای عوامل مثل جایگاه اجتماعی باال و وضعیت حرفه

ان در ایجاد انگیزه آنها برای انتخاب هر دو گروه دانشجوی

. دنرشته دانشگاهی به یک میزان از اهمیت برخوردار باش

موقعیت اجتماعی و  اکثریت دانشجویان دندانپزشکی

 یت هنری رشتهماه، توانائی خود اشتغالی، درآمد باال

را به در این رشته به مردم  امکان کمک نیز و دندانپزشکی

رشته در انتخاب تاثیرگذار ی عنوان مهمترین فاکتورها

دانشکده دانشجویان  در مقابل. ه بودندذکر کرد خویش

، نوع دوستیهای  جنبه عوامل دیگری مثلپزشکی به 

 وجهه اجتماعی و ماهیت چالش برانگیز حرفه، استعداد

را به عنوان کلیدی که آنها را به سمت انتخاب  پزشکی

 (3).اند اشاره داشته، کرده بودشکی هدایت حرفه پز

عالوه بر وجود  اند دادهمطالعات گذشته نشان 

ان به رشته یمختلف برای ورود دانشجوهای  انگیزه

دانشجویان با های  انگیزهی در یها تفاوت، دندانپزشکی

سطح ، نژاد، ای مثل جنس نهمیتوجه به فاکتورهای ز

، ر همین ارتباطد (4).تحصیالت والدین وجود دارد

انتخاب  در (Business-Oriented) کارمداری های انگیزه

در  برخوردارندای  جایگاه ویژه ازدانشجویان پسر رشته 

بخش  People-Oriented مردم مداریهای  زمینه حالیکه

در این رابطه را دختر  دانشجویانهای  دغدغه مهمی از

 (3).دهند می تشکیل

دندانپزشکی در های  با توجه به تعداد زیاد دانشکده

دانشکده  22سال انجام این مطالعه حدود ایران که در 

که بخش  رسد می نظره ب، کشور مادر متاسفانه ، بوده است

از طریق کنکور سراسری وارد رشته  آموزان دانش عمده

این ، کنکور های برتر و معموالً رتبه شوند می دندانپزشکی

خود انتخاب  استعدادهای و رشته را بدون توجه به عالئق

برخی  مر ممکن است در ادامه تحصیل برایاین ا. کنند می

از این رو بررسی این مساله که . ساز شود آنها مشکل از

چرا دانشجویان دندانپزشکی این حرفه را به عنوان شغل 

هائی باعث این  اند و چه انگیزه آینده خود انتخاب کرده

 . کند اهمیت پیدا می، انتخاب شده است

گیری دانشجویان  میمدر این مطالعه عوامل موثر در تص

دندانپزشکی دانشگاه مشهد برای انتخاب رشته تحصیلی 

خویش و دیدگاه کنونی آنها نسبت به این رشته مورد 

 . بررسی قرار گرفته است

 ها مواد و روش

پس از ، تحلیلی مقطعی، در این پژوهش توصیفی

تصویب و تایید کلیات پژوهش در شورای پژوهشی 

 شامل مورد مطالعههای  نمونه، ددانشگاه علوم پزشکی مشه

دانشجویان سال اول و ششم دانشکده دندانپزشکی 

 1399-93دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 

قرار  پرسشنامه در اختیار شرکت کنندگان. ندانتخاب شد

نفر از  42تعداد ، پس از پاسخ به سواالت. داده شد

سال ششم نفر از دانشجویان  33دانشجویان سال اول و 

به منظور . نسبت به تکمیل و عودت پرسشنامه اقدام کردند

نفر متخصصین دندانپزشکی  12 از، تعیین روایی پرسشنامه

، پس از تایید روایی. مختلف نظرخواهی شدهای  در رشته

( تعیین Pilotپایایی پرسشنامه با انجام مطالعه آزمایشی )

نشجویان تایی از دا 12به این صورت که یک نمونه . شد

–Test) به روش اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی

Retest با فاصله یک هفته به سؤاالت پرسشنامه پاسخ )

به  9۸/2میزان ضریب پایایی ، دادند و پس از محاسبه

-Selfسئواالت پرسشنامه محقق ساخته ). دست آمد

Established )قسمت بخش بود:  دوشامل ، پژوهش حاضر

، جنس، دانشجویان مثل سن عات شخصیاطالاول شامل 



     
              

 

 و همكاران( حسین نعمت اللهي)    ...                                                    های دانشجویان دانشكده دندانپزشكي ها و دیدگاه بررسي انگیزه               17

 و دیدگاه مادر میزان تحصیالت پدر و، مادر و شغل پدر

قسمت دوم  و دانشجویان در مورد رشته تحصیلی خود

انتخاب  و دالیلها  شامل سؤاالتی در رابطه با انگیزه

 . بود دندانپزشکی

نظر دانشجویان نسبت به رشته ، منظور از دیدگاه

وارد شدن به این رشته بود که در طی  دندانپزشکی قبل از

تحصیل با توجه به آشنایی بیشتر با دندانپزشکی ممکن 

 . است این نظر تغییر کند و مثبت یا منفی شود

ان تاثیر عوامل زکه مربوط به می یتنامه قسم در پرسش

عددی با کمی و صورت ه ب، مختلف در انتخاب رشته بود

عامل در  داکثر تاثیرح 3عدم تاثیر و  2)عدد  3تا  2از 

آوری اطالعات  پس از جمع. ( مشخص شدانتخاب رشته

 . بندی و ارائه شدند نتایج طبقه، ها پرسشنامه و آنالیز داده

نسخه  SPSSها از نرم افزار  جهت آنالیز آماری داده

ها از جداول آماری  برای توصیف داده. استفاده شد 3/11

سی ارتباط بین دو برای برر، آزمون کای دو. استفاده شد

برای بررسی متغیرهای کمی در هر  و سمیا متغیر کیفی

 . گروه با توزیع غیرنرمال از آزمون من ویتنی استفاده شد

 ها یافته

 دانشجویان سال اول و سال ششم یمیانگین سن

 3/13±۸12/2یب ترته ب، کننده در پژوهش حاضر شرکت

 دختر تعداد دانشجویان. سال بود 1۸/23±343/2 وسال 

دانشجویان پسر سال اول ، (درصد 3/4۸) نفر 23سال اول 

( و تعداد دانشجویان دختر سال ششم درصد 3/42نفر ) 1۸

( درصد 43) نفر 11 ( و دانشجویان پسردرصد 33) نفر 13

، ششم دانشکده دانشجوی سال اول و 122از تعداد .  بود

ن بی فقط در ( به پرسشنامه پاسخ دادند و%12دانشجو ) ۸3

نفر از آنها بهداشت کار  12سال ششم حدود  دانشجویان

 . دهان و دندان بودند که در مطالعه شرکت نداشتند

 مورد مطالعه در  افرادادران ـدران و مـغلی پـنوع شـت

مورد  افرادپدران  درصد ۸/21. آورده شده است 1جدول 

مطالعه پزشک بودند و یا شغل آنها وابسته به حرفه 

، مورد مطالعه افرادمادران  درصد ۸/39پزشکی بود و 

 . خانه دار بودند

عوامل موثر درانتخاب دندانپزشکی به عنوان رشته 

در کل و نیز به تفکیک  مورد مطالعه افرادتحصیلی در 

بر اساس . داده شده استنشان  2در جدول  جنس

درآمد مالی ، مورد مطالعه افراد، ی جدول یاد شدهها یافته

امنیت شغلی و ساعات ، اعی خوبموقعیت اجتم، مناسب

به عنوان موثرترین را  رشته دندانپزشکی کاری مناسب

 دندانپزشکی به عنوان رشته انتخاب رشته درعوامل 

در بین دانشجویان همچنین . دنا دهکر ذکرخویش تحصیلی 

ی ها عدم بروز مرگ و میر در درمان قبیل دختر عواملی از

موقعیت ، سبزمان کاری منا، روزمره دندانپزشکی

از حرفه  عدم اشباع بازار کار در کشور، اجتماعی خوب

و لذت بردن از انجام کارهای ظریف با  دندانپزشکی

دندانپزشکی  درانتخاب رشته قابل توجهی تاثیر، دست

 . داشت

عوامل مؤثر در انتخاب رشته در  3ی جدول ها یافته

بین دانشجویان سال اول و ششم دندانپزشکی را مورد 

دبیران و نقش بستگان درجه یک . یسه قرار داده استمقا

در بین دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی دبیرستان 

. بوددارای میانگین باالتری  اول به نسبت سال سال ششم

، به نسبت دانشجویان سال ششم دانشجویان سال اول

علمی و  مثل (Vocational) عوامل وابسته به ماهیت شغلی

زمان کافی  ،(>221/2P) دندانپزشکی رشتههنری بودن 

 عوارض شغلی کم ،(>221/2P) با خانواده گذراندنبرای 

(224/2P< ) و جذابیت حرفه دندانپزشکی (21/2P= ) را

 . دانسته اندخود بیشتر دخیل  رشته خابتدر ان

 سال  ویانشجـداندر ، طالعهـاین مهای  اس یافتهـاسبر
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غل در توصیه بستگان و اقوام درجه یک شا، اول

 دانشجویان پسرانتخاب رشته  دربیشتری  تاثیر دندانپزشکی

عواملی و  ( =33/2P) داشت به نسبت دختران همان سال

تر حرفه دندانپزشکی نسبت به  مسئولیت سبک همچون

لذت بردن از انجام کارهای (، =223/2P) رشته پزشکی

 دندانپزشکی مناسب ن کاریماو ز( =23/2P) هنری

(34/2P=) ،دانشجویان دختر سال اول به  رشته نتخابدر ا

 . بود تاثیرگذارتر، نسبت پسران همان سال

که به لحاظ جنسیتی در بین ای  همچنین با مقایسه

 نقش دبیران دبیرستان، دانشجویان سال ششم انجام شد

(221/2P<) ،وابستگان دندانپزشک تشویق (22۸/2P=) ،

در ( =23/2P) باع بازار کار از حرفه دندانپزشکیاشعدم 

دختران سال ششم به نسبت  انتخاب رشته دندانپزشکی در

ائی بکمک به مردم در بهبود زیامکان  و دبو پررنگترپسران 

ی مختلف ها و امکان انجام درمان( =221/2P) دهانشان

از جمله ( =223/2P) دندانپزشکی بی نیاز از اخذ تخصص

رفتند که در انتخاب رشته  می فاکتورهائی بشمار

نسبت دانشجویان دختر  بهسال ششم  انشجویان پسرد

 . تاثیر بیشتری داشتند خود یهمکالس

درصد دانشجویان  دهد که می نشان 4جدول های  یافته

یافته نسبت به رشته خود تغییر دیدگاهشان که سال ششمی

نتایج . بوده است بیشتربود به نسبت دانشجویان سال اول 

آورده شده  3نیز در جدول ها  نمونهچگونگی تغییر دیدگاه 

 . است
 

 

 

 

 

 مورد مطالعه بر اساس شغل پدران ومادران به تفکیک سال تحصیلیهای  فراوانی نمونه توزیع : 1جدول 

 شغل  

 مادر پدر 

 ها کل نمونه سال ششم سال اول ها کل نمونه سال ششم  سال اول

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - - - - - ۸/19 14 1/29 12 2/12 4 آزاد

 ۸/12 9 3/14 3 3/۸ 3 3/23 13 3/22 9 3/2۸ 11 کارمند

 ۸/12 9 ۸/3 2 2/13 1 ۸/21 22 3/34 12 2/22 9 وابسته به پزشکیهای  پزشکی و رشته

 3/23 13 2/22 ۸ 2/32 12 ۸/14 11 ۸/3 2 3/22 3 فرهنگی

 3/3 4 ۸/3 2 2/3 2 ۸/1 3 2 2 3/12 3 دانشگاهی

 ۸/39 23 2/42 14 3/3۸ 13 - - - - - - خانه دار

 3/3 ۸ 3/14 3 2/3 2 9 1 1/9 3 3/۸ 3 ذکر نشده

 2/122 ۸3 2/122 33 2/122 42 2/122 ۸3 2/122 33 2/122 42 کل
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 طالعه به تفکیک جنسمورد م افرادعوامل موثر در انتخاب رشته دندانپزشکی در  میانگین و انحراف معیار : 2 جدول

 نتیجه آزمون جنس ها کل نمونه عوامل موثر ردیف
Mann-Whitney 

test مونث مذکر 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

13/1 .  همیشه دوست داشتم دندانپزشک باشم 1  14۸/1  23/1  142/1  12/1  139/1  P= 422/2  

21/1 . ن درجه یک من دندانپزشک بودیکی از بستگا 2  219/1  24/1  291/1  93/2  243/1  P= 114/2  

3 
ــه    ــه حرفـ ــه بـ ــا کـ ــانوادگی مـ ــتان خـ ــی از دوسـ یکـ

 . دندانپزشکی اشتغال داشت مشوق من بود

24/1  1۸3/1  99/2  122/1  1۸/1  223/1  P= 349/2  

24/1 .  مشوق من بودند، وابستگان دندانپزشک من 4  224/1  13/1  223/1  33/2  244/1  P= 433/2  

3 
ــه      ــرای ورود ب ــن ب ــوق م ــتان مش ــن در دبیرس ــران م دبی

 .  دندانپزشکی بودند

12/1  132/1  ۸3/2  341/2  33/1  243/1  P= 239/2  

1 
یکــــی از ای  آشــــنایی مــــن بــــا زنــــدگی حرفــــه

 .  دندانپزشکان زمینه اشتیاق مرا فراهم کرد

9۸/2  131/1  ۸1/2  123/1  33/2  111/1  P= 413/2  

۸ 
ــ ــری ب ــن  علمــی و هن ــه ای ــرا ب ــته دندانپزشــکی م ودن رش

 . رشته عالقمند کرد

13/1  221/1  24/1  222/1  13/1  211/1  P= 132/2  

9 
. دوســت داشــتم در آینــده بــرای خــودم کــار کــنم      

 (خودم رئیس خودم باشم)

33/1  241/1  23/2  111/1  32/1  333/2  P= 291/2  

3 
ــن  ــه م ــافی را ب ــان ک ــار دندانپزشــکی زم ــی ک ــا  م ــد ت ده

 .  اده ام باشمبیشتر با خانو

13/2  ۸11/3  4۸/2  321/3  33/1  249/1  P= 193/2  

12 
توانــد محــدود بــه    مــی ارائــه خــدمات دندانپزشــکی  

 .  روز باشد وفاقد کشیک شبانه باشد

13/2  223/1  92/1  114/1  43/2  912/2  P= 223/2  

93/1 .  برم می از انجام کارهای ظریف با دست لذت 11  233/1  33/1  12۸/1  2۸/2  234/1  P= 231/2  

12 
ــایی دهانشــان   ــود زیب ــرای بهب ــردم ب ــه م دوســت داشــتم ب

 . کمک کنم

21/1  231/1  21/1  21۸/1  9۸/2  393/2  P= 13۸/2  

13 
ــردم ــکان   پـــی بـ ــرای دندانپزشـ ــردن کـــار بـ پیـــدا کـ

  . استتر  راحت

13/2  392/2  34/1  233/1  32/2  932/2  P= 14۸/2  

33/2 . درآمد مالی دندانپزشکان رضایت بخش است 14  914/2  21/2  341/2  34/2  131/2  P= 24۸/2  

9۸/1 . ساعات کار دندانپزشکان منظم است 13  231/1  19/1  233/1  22/2  311/2  P= 119/2  

11 
ــر    ــاران کمتـ ــدگی بیمـ ــرگ و زنـ ــا مـ ــکی بـ دندانپزشـ

 . ارتباط دارد

32/1  332/2  ۸1/1  42۸/3  12/2  3۸2/2  P= 221/2  

۸3/1 . کار دندانپزشکی جذاب و جالب است 1۸  234/1  31/1  232/1  32/1  244/1  P= 143/2  

21/1 . عوارض شغلی رشته دندانپزشکی کم است 19  213/1  23/1  313/2  3۸/1  133/1  P= 223/2  

13 
دندانپزشـــــکان از موقعیـــــت اجتمـــــاعی خـــــوبی 

 . برخوردار هستند

31/2  ۸۸1/2  21/2  931/2  31/2  13۸/2  P= 211/2  

22 
ــوردار     ــوبی برخـ ــغلی خـ ــت شـ ــکان از امنیـ دندانپزشـ

 . ندهست

2۸/2  932/2  23/2  313/2  41/2  ۸۸9/2  P= 233/2  
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 مورد مطالعه به تفکیک سال تحصیلی افرادمقایسه عوامل موثر در انتخاب رشته دندان پزشکی در  : 3جدول 

 نتیجه آزمون سال ششم سال اول عوامل موثر ردیف
Mann-Whitney 

test 
 انحراف معیار گینمیان انحراف معیار میانگین

43/1 . همیشه دوست داشتم دندانپزشک باشم 1  2۸3 /1  31/2  313/2  P= 291/2  

3/2 . یکی از بستگان درجه یک من دندانپزشک بود 2  291/1  34/2  332/1  P= 23۸/2  

3 
ــتغال      ــکی اش ــه دندانپزش ــه حرف ــه ب ــا ک ــانوادگی م ــتان خ ــی از دوس یک

 . داشت مشوق من بود

23/1  143/1  21/2  233/1  P=1 

92/2 . مشوق من بودند، وابستگان دندانپزشک من 4  114/1  31/2  321/1  P= 234/2  

3 
ــکی        ــه دندانپزش ــرای ورود ب ــن ب ــوق م ــتان مش ــن در دبیرس ــران م دبی

 . بودند

92/2  339/2  41/1  219/1  P= 233/2  

1 
یکـــی از دندانپزشـــکان زمینـــه ای  آشـــنایی مـــن بـــا زنـــدگی حرفـــه

 . اشتیاق مرا فراهم کرد

32/2  233/1  93/2  249/1  P= 433/2  

۸ 
علمـــی و هنـــری بـــودن رشـــته دندانپزشـــکی مـــرا بـــه ایـــن رشـــته 

 . عالقمند کرد

1۸/1  132/1  11/2  231/1  P< 221/2  

9 
ــنم      ــار ک ــودم ک ــرای خ ــده ب ــتم در آین ــت داش ــیس  . دوس ــودم رئ )خ

 خودم باشم(

23/2  3۸4/2  ۸1/1  2۸3/1  P= 229/1  

3 
ــن    ــه م ــافی را ب ــان ک ــکی زم ــار دندانپزش ــی ک ــا   د م ــتر ب ــا بیش ــد ت ه

 . خانواده ام باشم

22/3  331/4  21/1  212/1  P< 221/2  

12 
ــکی  ــدمات دندانپزش ــه خ ــی ارائ ــد    م ــد وفاق ــه روز باش ــدود ب ــد مح توان

 . کشیک شبانه باشد

42/2  333/2  34/1  22۸/1  P= 222/2  

23/2 . برم می از انجام کارهای ظریف با دست لذت 11  293/1  3۸/1  213/1  P= 249/2  

43/1 . اشتم به مردم برای بهبود زیبایی دهانشان کمک کنمدوست د 12  331/2  34/2  332/2  P< 221/2  

23/2 . استتر  پیدا کردن کار برای دندانپزشکان راحت پی بردم 13  22/1  23/2  33۸/2  P= 223/2  

32/2 . درآمد مالی دندانپزشکان رضایت بخش است 14  ۸14/2  3۸/2  9۸۸/2  p= 33۸/2  

33/1 عدم اشباع بازار کار کشور از حرفه دندانپزشکی 21  223/1  13/1  241/1  22/2  334/2  P= 221/2  

22 
ــکی      ــه دندانپزش ــات در زمین ــام تحقیق ــه انج ــد ب عالقمن

 . بودم

۸1/2  33۸/2  ۸1/2  231/1  ۸1/2  391/2  P= 332/2  

23 
ــکان ــی دندانپزشــ ــدد مــ ــا رمانتواننــ ــف هــ ی مختلــ

 . دندانپزشکی را بدون داشتن تخصص انجام دهند

2۸/1  292/1  13/1  339/2  22/1  193/1  P= 333/2  

24 

بـــه علـــت عالقـــه بـــه ادامـــه تحصـــیل درتخصـــص  

انتخـــاب   خاصـــی دردندانپزشـــکی ایـــن رشـــته را   

 .  ام کرده

23/1  19۸/1  21/1  133/1  12/1  223/1  P= 329/2  

23 
ــون سراســ     ــه آزم ــه رتب ــه ب ــا توج ــته را  ب ــن رش ری ای

 .  انتخاب کردم

32/1  132/1  12/1  234/1  13/2  293/1  P= 212/2  
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22/2 . نپزشکان منظم استساعات کار دندا 13  334/2  ۸1/1  121/1  P= 323/2  

32/2 . دندانپزشکی با مرگ و زندگی بیماران ارتباطی ندارد 11  2۸3/3  41/1  234/1  P= 299/2  

23/2 . کار دندانپزشکی جذاب و جالب است 1۸  22/1  43/1  23۸/1  P= 213/2  

33/1 . عوارض شغلی رشته دندانپزشکی کم است 19  293/1  93/2  323/2  P= 224/2  

2۸/2 . دندانپزشکان از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند 13  911/2  34/2  ۸23/2  P= 912/2  

1۸/2 . دندانپزشکان از امنیت شغلی خوبی برخوردار ند 22  323/2  3۸/2  9۸۸/2  P= 2۸9/2  

۸3/1 عدم اشباع بازار کار کشور از حرفه دندانپزشکی 21  391/2  1۸/2  243/1  P= 232/2  

1۸/1 . عالقمند به انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی بودم 22  293/1  1۸/2  314/2  P< 221/2  

23 
ــکان ــی دندانپزش ــد م ــان توانن ــا درم ــدون  ه ــکی را ب ــف دندانپزش ی مختل

 . داشتن تخصص انجام دهند

49/1  134/1  12/2  ۸۸3/2  P= 221/2  

24 
ــیل در  ــه تحصـ ــه ادامـ ــه بـ ــت عالقـ ــه علـ ــی در بـ ــص خاصـ  تخصـ

 . شکی این رشته را انتخاب کرده امدندانپز

13/1  212/1  1/2  ۸92/2  P< 221/2  

99/1 . با توجه به رتبه آزمون سراسری این رشته را انتخاب کردم 23  133/1  34/1  249/1  P= 131/2  

 

 

 ی مورد مطالعه بر اساس تغییردیدگاه آنها به تفکیک سال تحصیلیها فراوانی گروه توزیع:   4جدول 

 تغییر

 ها نمونهدیدگاه  

 آزمون نتیجه سال

Chi-square مشش اول 

 درصد تعداد درصد تعداد

231/2P= 
 ۸۸/14 2۸ 11/4۸ 22 داشته اند

 22/91 9 33/32 22 نداشته اند

 2/122 33 2/122 42 کل

 
 

 
 

 سال تحصیلی مقایسه نوع تغییر دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی خویش به تفکیک:  3جدول 

 جمع کل نظرات سال نوع تغییر دیدگاه

 مشش اول

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

۸/۸2 11 مثبت  3 1/11  13 9/39  

3/2۸ 1 منفی  24 3/99  32 2/11  

2/122 2۸ 2/122 22 کل  43 2/122  
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 بحث

مورد های  نمونهاکثر ، حاضرپژوهش های  براساس یافته

 عنوانه مناسب حرفه دندانپزشکی ب ددرآمبه ، مطالعه

انتخاب  تصمیم گیری آنها در در تاثیرگذار مهمترین عامل

موقعیت عواملی همچون و اشاره داشتند رشته دندانپزشکی 

ساعات کاری مناسب و ، امنیت شغلی، اجتماعی خوب

های  نسبت به سایر رشته بازار کاری بهتر دندانپزشکی

 در انتخاب آنها بشمارپزشکی عوامل تاثیرگذار بعدی 

 . رفتند می

دهد که هشت عامل  مینشان  مطالعه حاضرهای  یافته

مورد های  که در انتخاب رشته دندانپزشکی نمونه مهم

همه به نحوی  (1جدول ) ندداشتتری  پررنگمطالعه نقش 

راحتی حرفه دندانپزشکی ارتباط با مسائل اقتصادی و 

که در  (3)رجعتی حقینتایج پژوهش  با نوعیه ب که ندشتدا

مادی در انتخاب رشته دانشجویان های  انگیزه، آن

نیز با  و داشته استبیشترین اهمیت را  دندانپزشکی مشهد

که  (1)و همکاران در برزیل Aguiarمطالعه های  یافته

انتخاب رشته دندانپزشکی در بین های  مهمترین انگیزه

مچنین با هدست آوردند ه دانشجویان را دالیل اقتصادی ب

تاثیر مزایای  بهکه در آن  (۸)و همکاران Gallagher طالعهم

تخصصی بودن حرفه ، مادی حرفه دندانپزشکی

عدم وابستگی ، پذیری انعطاف، امنیت شغلی، دندانپزشکی

 دانشجویانو کیفیت خوب زندگی در انتخاب رشته 

 شتاشاره دا دندانپزشکی سال آخر کالج سلطنتی انگلستان

 (9)و همکاران Crossleyدر همین ارتباط . همخوانی دارد

انتخاب رشته دندانپزشکی و پزشکی را در بین های  انگیزه

در این مطالعه . بررسی کردند دانشجویان دانشگاه منچستر

امنیت و  شاملاستفاده شد که شش عامل ای  از پرسشنامه

مراقبت ، ی شغلیها فرصت، ماهیت شغل، موقعیت شغلی

ی شخصی و ها استفاده از مهارت، مار و کار با مردماز بی

 در نتایج مشخص شد که دانشجویان. عالقه به علم آموزی

دندانپزشکی بیشتر عالقه شخصی و منافع مادی را انگیزه 

 . ندا هعنوان کرد یشانتخاب رشته خو

 در آینده برای اینکه بتوانندجوانان  شک بسیاری از بی

که احتمال اشتغال  این یا و کنند پیداتری  شغل مناسب

دانشگاه  برای ادامه تحصیل به عرصه، آنان افزایش یابد

با این  ذا باتوجه به مساله امنیت شغلی ول. شوند می وارد

دیگر ، در حرفه دندانپزشکی اشتغال د باافرادیدگاه که 

ه این رشته را ب، د بودنران بیکاری یا بیکار شدن نخواهنگ

 . کنند می صیلی خویش انتخابعنوان رشته آینده تح

در نقطه مقابل مطالعاتی وجود دارد که در نتایج آنها 

کسب درآمد به عنوان  مادی وهای  انگیزهو عوامل نقش 

انتخاب رشته دندانپزشکی به عنوان رشته  درعوامل موثر 

 (11)و همکارانش Vigild (3و12).است رنگ تحصیلی کم

منزلت و ، احتی کارپس از عواملی مثل ر را عامل درآمد

ه ب دندانپزشکی رشته عملی بودن احترام اجتماعی و تئوری

در انتخاب رشته دندانپزشکی  تاثیرگذار عنوان فاکتورهای

در پژوهشی که در  نیز (4)هاشمی پور. ندمطرح نمود

در دانشجویان گیری نمود که  کرمان انجام داد نتیجه

و موقعیت  خدمت به جامعه، ارتباط با مردمدندانپزشکی 

 اجتماعی از موثرترین عوامل در انتخاب رشته دندانپزشکی

موید آنست  Morriss مطالعههای  یافتههمچنین . بوده است

دانشجویان سال اول دندانپزشکی مهمترین انگیزه  که

کار برای مردم و ، از انتخاب رشته دندانپزشکیبریتانیا 

 سبلی کسب درآمد مناوذکر شده بود خدمت به جامعه 

  (12).دانشجویان قرار داشت انگیزهششمین  در ردیف

نیزنشان  (13)و همکاران Karibe نتایج، در همین ارتباط

داد که دالیل انتخاب رشته دندانپزشکی توسط اکثر 

، (درصد 44) خدمت به مردم، دانشجویان سوئدی بترتیب

در بین  ( ودرصد 21( و عالقه )درصد 21) کسب درآمد
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کسب ، (درصد 19) خدمت به مردم دانشجویان ژاپنی

که این بوده است  (درصد 3( و عالقه )درصد 11) درآمد

که انگیزه دانشجویان سوئدی برای  دهد میامر نشان 

صورت ه دندانپزشک شدن و آموختن دندانپزشکی ب

 . باشد میدانشجویان ژاپنی  از آکادمیک باالتر

ی ها عواملی که در انتخاب رشته نمونه یکی دیگر از

مسئولیت بار تر بودن  بکس، مورد مطالعه ما نقش داشت

که  استنسبت به رشته پزشکی دندانپزشکی  حرفه

هائی  این انگیزه پس از انگیزه براساس نتایج مطالعه حاضر

ساعات کاری منظم و ، اشتغال آسان، مثل درآمد مناسب

که  ؛بود تهمناسب دندانپزشکان قرار گرفموقعیت اجتماعی 

، شرایط کاری راحت که (14)و همکاران Hallissey نتایج با

فرصتی  درآمد خوب و، ساعات کار منظم، استقالل کاری

انتخاب رشته های  را از انگیزهبرای کمک به مردم 

دست آورده بودند ه دندانپزشکی در دانشجویان ایرلندی ب

  (14).قابل مقایسه است

امل دیگر شتاثیر افراد ، در مطالعه حاضر طور کلیه ب

 اغل دراقوام یا بستگان درجه یک ش، دبیران دبیرستان

به انتخاب رشته ها  در ترغیب نمونه دندانپزشکی حرفه

د به نحوی که این عوامل کمرنگ بو نسبتاًدندانپزشکی 

. بودنداختصاص داده  درا به خو ی تاثیرها کمترین میانگین

 (14)و همکاران Hallisseyهای  یافتهبا  مطالعه حاضرنتایج 

که وجود بستگان یا دوستان دندانپزشک تاثیر کمتری در 

انتخاب رشته دانشجویان دندانپزشکی ایرلندی در سال 

و  Rodrigoمطالعه  و نیز با بخشی از نتایجداشتند  2222

دانشجویان  کرد که اکثر می که ثابت (13)همکاران

دلیل انگیزه فردی ه ( بدرصد 4/91) نیوزلندی استرالیائی

رشته دندانپزشکی را انتخاب کرده بودند و نقش ، قوی

گیری تعداد کمی از آنان  والدین و دندانپزشکان در تصمیم

، ( موثر بوده استدرصد 22و  درصد 33ترتیب ه )ب

های  یافته دیگر از بخشی با با این حال. همخوانی دارد

Rodrigo را به عنوان مهمترین والدین ه و همکارانش ک

در میان ب رشته دندانپزشکی خاانت عامل موثر در

ائی نسبت به سایر نژادها معرفی نموده دانشجویان آسی

و  Karibeعه لتایج مطاهمچنین با ن. مطابقت ندارد (13)است

 که مبنی بر آنسوئد و ژاپن  در 2229در سال  همکارانش

گیری  تصمیم بر توقعات والدین، ای آسیائیدر کشوره

یک  نبه عنوا رشتهاب این دندانپزشکی در انتخدانشجویان 

 . همخوانی ندارد، (13)گذار استتاثیر شغل شدیداً

هر  در در مطالعه حاضردست آمده ه براساس نتایج ب

 درآمد مالی، ر سال اول و ششمسپ دو گروه دانشجویان

عامل موثر در انتخاب  به عنوان اولین، رشته دندانپزشکی

ته با نتایج این یاف. بودمطرح گردیده تحصیلی رشته این 

 در که بر اساس آن (13)و همکاران Rodrigo پژوهش

در به نسبت دختران  رشته دانشجویان پسر انتخاب

های  جنبه، دندانپزشکی استرالیا و نیوزلندهای  دانشکده

در . مطابقت دارد بوده است مالی این رشته تاثیرگذارتر

مورد مطالعه و های  بررسی رابطه بین جنس نمونه

در  آنان در انتخاب رشته دندانپزشکیای ه انگیزه

ولی نتایج . ی وجود داردیها ضتناق، ی مختلفها پژوهش

، (3)و همکاران رجعتی حقی یها مطالعه ما با یافته پژوهش

Hallissey مطابقت  (11)و همکاران و رواقی (14)و همکاران

در  (4)پور یای که توسط هاشم همچنین در مطالعه. داشت

ه است مقایسه نمرات انگیزه انتخاب کرمان انجام شد

کننده در مطالعه  رشته میان دانشجویان دختر و پسر شرکت

در انتخاب  انگیزه یک عنوانه نشان داد که عامل درآمد ب

رشته دانشجویان دندانپزشکی پسر بیشتر از دختران موثر 

پژوهش های  از سوی دیگر یافته. (P=244/2) بوده است

ر پرو د (1۸)و همکاران Bernabe حاضر با نتایج مطالعه

دختران و های  انگیزهیاد شده  پژوهش، همخوانی ندارد
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را مورد  در انتخاب رشته دندانپزشکی دانشجو پسران

انتخاب  درانگیزه اقتصادی تاثیر . مقایسه قرار داده بود

 نداشت وی دار معنیبین دختران و پسران تفاوت  رشته در

عنوان مهمترین فاکتور ه ب ثبات شغلی دندانپزشکان عامل

هر دو گروه دختران و  انتخاب رشته دندانپزشکی در در

درآمد  دستیابی به و زیادی برخوردار بوداهمیت از پسران 

 . داشت رشته آنها در انتخابنقش را  کمترین، بیشتر

میزان تاثیر عامل درآمد مالی رشته دندانپزشکی  مقایسه

ن دختر سال اول و ششم در دانشجویا در انتخاب این رشته

 نشان داد که در انتخاب این رشته توسط دانشجویان دختر

عوامل درآمدی مناسب و موقعیت اجتماعی ، سال ششم

که  در حالی. را داشته استر یثتابیشترین خوب 

محدود بودن زمان کاری و دختر سال اول  دانشجویان

 مهمترین عاملعنوان ه بظرافت کار دندانپزشکی را 

عنوان رشته تحصیلی خویش عنوان ه اب این رشته بانتخ

در همین ارتباط نتایج هاشمی پور و همکاران . ندبودکرده 

های  نشان داد که دانشجویان دختر بیش از پسران توصیه

خانواده و ارتباط با مردم را در انتخاب رشته خود دخیل 

که دانشجویان پسر برای خدمت به  دانسته بودند درحالی

کار با دست و داشتن مطب مستقل اهمیت بیشتری ، جامعه

 ایرانی دختران امروزه رسد می نظره ب. قائل شده بودند

نسبت به گذشته تمایل بیشتری به داشتن شغل و درآمد 

که تعداد همین امرسبب شده است  اند و مستقل پیدا کرده

سراسری آموزان دختر که در آزمون  دانش قابل توجهی از

دلیل ه را ب رشته دندانپزشکی کنند می خوبی کسبتبه ر

به سایر  آنای دندانپزشکی  حرفهماهیت  اط بتبمزایای مر

ایم  در چند سال اخیر ما شاهد بوده و ها ترجیح بدهند رشته

که تعداد داشجویان دندانپزشکی دختر نسبت به پسران 

ژوهشگران     پی ها این امر با یافته. رشد بیشتری داشته است

، (19)آمریکا، (13)استرالیا، (11)دانمارک ،مختلف در

نقش جنسیت در گرایش به  که (22)انگلیس، (13)فرانسه

و  ندبود مورد مطالعه قرار داده را رشته دندانپزشکی

 انتخاب حرفه بهدختران تمایل  ند کهبودگیری کرده  نتیجه

 . همخوانی دارد رو به افزایش است یدندانپزشک

انتخاب دالیل  کهدهد  شان مین های متعدد یج بررسینتا

براساس  عنوان یک رشته تحصیلیه دندانپزشکی ب رشته

باشد  متفاوت می، ها تا حدی در مطالعات مختلف یتواول

مسائل ، جامعهعمومی توان به فرهنگ  که این امر را می

 وامع مختلفاندوزی در ج دانشارزش علم و ، اقتصادی

نتایج ی موجود بین اه اما با این حال شباهت (4).نسبت داد

تواند ناشی از ماهیت ثابت  میدر این زمینه نیز  ها پژوهش

و پرطرفداربودن در نقاط مختلف دنیا  حرفه دندانپزشکی

 . باشداین رشته به رغم وجود مشکالت متعدد فرا راه آن 

 دیدگاه افرادپژوهش حاضر نشان داد که های  یافته

نشجویان سال در دا رشته تحصیلی خویش، مورد مطالعه

عوض شده بود  بیشتر ششم نسبت به دانشجویان سال اول

(23/2P< ) که  اکثر دانشجویان سال ششمبه طوری که

پیدا منفی  دیدگاهی تغییر، دیدگاهشان عوض شده بود

دیدگاه دانشجویان سال اول  تغییر که درحالی کرده بودند

. مثبت بود ه طور عمدهب نسبت به رشته دندانپزشکی

در طول سال اول تا ، دندانپزشکی سال اول ویاندانشج

 ویژه پزشکی آشناه پزشکی ب های علوم حدی با سایر رشته

که دروس علوم پایه در  ییجا شاید از آن شوند و می

تر است تصور  رشته دندانپزشکی نسبت به پزشکی سبک

عالوه . بهتری نسبت به این رشته در دانشجویان ایجاد کند

هنوز دروس ، که در این مقطع تحصیلی یندلیل اه این ب بر

آشنائی آنها ، اند اختصاصی و عملی دندانپزشکی آغاز نشده

توانند نظر قاطعی در مورد  با این رشته مختصر است و نمی

از  درصد 3/99. رشته تحصیلی خویش داشته باشند

تغییر ، اند سال ششم که تغییر دیدگاه داشته دانشجویان
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شاید عواملی همچون تجربه  ؛استدیدگاهشان منفی بوده 

آشنائی با ، آگاهی نسبت به مسئولیت کار درمانی، کاری

کار دندانپزشکان  اشباع بازار، عوارض حرفه دندانپزشکی

، تخصصهای  رقابت سنگین در آزمون دوره، عمومی

 زیاد تعداد طوالنی بودن مدت طرح دوره تخصصی و

تعرفه  دندانپزشکان در شهرهای بزرگ و پائین بودن

خدمات دندانپزشکی در شهرهای کوچک در تغییر دیدگاه 

شاید بتوان نتیجه گیری کرد که . آنان نقش داشته است

در ارتباط با تغییر دیدگاه  وهش حاضرژپهای  یافته

 (21)و همکاران Sofola با نتایج مطالعه دانشجویان سال آخر

تغییر تمایل به  آنها دریافتند که، در تضاد باشد در نیجریه

دوره تا قبل از ورود به ، ای نیجریه دانشجویانرشته در 

دوره اما با شروع ، شود بیشتر دیده میرم( )سال چها بالینی

و تمایل  آنها به دندانپزشکی بیشتر شدهمندی  عالقه، بالینی

 . به تغییر رشته در بین دانشجویان کمتر شده است

 اولدانشجویان سال سن  میانگین، ه حاضرعدر مطال

سال است که این مطابق با نتایج مطالعات  ۸12/2±39/13

Aguiar، (3)رجعتی، (4)پور هاشمی
(1)، Brand

(3) ،

Gietzelt
(12)،Vigild 

اما باید توجه . باشد می (22)خامیو  (11)

ی ها روششرایط ورود و ، یداشت که فلسفه آموزش

متفاوت است  های مختلف در بین دانشکده دانشجو انتخاب

دانشجویان باید دارای یک مدرک  وان مثال در سیدنیبه عن

باشند و برای  قبلی برای ورود به دانشکده دندانپزشکی

سایر  نسبت به دانشجویان دانشجویان سال اولسن ، همین

  (13).ها باالتر است دانشکده

مورد  افراد از اطالعات مربوط به وضعیت شغل پدران

پدران  درصد ۸/21 شود که چنین استنباط میمطالعه 

 وابستههای  حرفه یکی از یا در پزشک بودند و دانشجویان

به پزشکی مشغول بکار بودند که باالترین درصد شغلی را 

. داد می خود اختصاصه ب دانشجویان در بین شغل پدران

برای انتخاب رشته دندانپزشکی ای  تواند زمینه می این امر

نیز در  (13)همکاران و Karibe. در فرزندان آنها باشد

در بین دانشجویان دندانپزشکی ژاپن دریافتند ای  مطالعه

از دانشجویان ژاپنی که در یک دانشکده  درصد 12که

کردند حداقل یکی از  دندانپزشکی غیردولتی تحصیل می

، مورد مطالعه ما افراددر . بودندوالدینشان دندانپزشک 

دوم های  ( و کارمندی در ردهدرصد 1/29ی آزاد )ها شغل

 . دانشجویان قرار داشت سوم شغل پدر و

توان به انجام آن  می حاضری مطالعه ها از محدودیت

 بنابراین. در دانشکده دندانپزشکی مشهد اشاره کرد

توان نتایج آن را به دانشجویان دندانپزشکی کل کشور  نمی

تعمیم داد و و بدین منظور بهتر است مطالعات مشابهی در 

که  دیگر آن. هی کشور انجام شوددیگر مراکز دانشگا

فردی های  سواالت پرسشنامه بیشتر در ارتباط با انگیزه

طراحی شده بود و  در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان

پرداخته بود که اجتماعی دانشجویان های  انگیزه به کمتر

بهتر است در مطالعات آینده به این جنبه از دالیل انتخاب 

 . رشته نیز توجه شود

 تیجه گیرین

درآمد مناسب حرفه ، مورد مطالعه دانشجویان

فاکتورهائی موثر و  مهمترین عامل عنوانه برا دندانپزشکی 

ساعات ، امنیت شغلی باال، موقعیت اجتماعی مناسب نظیر

عدم عوارض حیاتی این حرفه برای بیماران کاری منظم و 

عوامل تاثیرگذار بعدی در انتخاب رشته  عنوانه برا 

 . می شناختند خویش

 تشکر و قدردانی

با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  مطالعهاین 

، که به این وسیله، پزشکی مشهد انجام گردیده است

نتایج به دست . گرددمراتب سپاس پژوهشگران ابراز می

نامه دوره عمومی  آمده از این تحقیق برگرفته از پایان
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