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رود می شمارن تصمیمات انسان در طول زندگی بهتریتحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل از مهم يانتخاب رشته :چكیده

هاي بررسی انگیزه"تحت عنوان  حاضر نماید. پژوهشبر تأمین نیازهاي مادي، از نظر روانی نیز فرد را ارضا می که عالوه

، شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جنديواحد پردیس خودگردان پزشکی دندان يتحصیلی دانشجویان رشته يانتخاب رشته

 نفر 220آماري کلیه  يجامعه .است گرفته صورت 1393مقطعی در اسفند ماه سال تحلیلی و به شکل -توصیفی صورتبه

باشند که از طریق کنکور سراسري و با پرداخت واحد پردیس خودگردان دانشگاه می پزشکیدندان يدانشجویان رشته

ها بین نامهبا توزیع پرسش سرشماري و صورتبه گیرينمونهشوند. ال در دانشگاه مشغول به تحصیل میبا ي نسبتاًشهریه

 به منظور .اندها را تکمیل کردهنامهدختر( پرسش 36نفر پسر و  22) نفر 58انجام شده است که تعداد  ي دانشجویانهمه

میرنف و آزمون اس -آزمون نرمالیتی کلوموگروف، فراوانی، میانگین درصد فراوانی، آمار توصیفی، از ها نیزتحلیل داده تجزیه و

یا استقالل  داشتن مطب مستقل شد.استفاده  SPSS آماري افزارنرم 21ي نسخه رویتنی دي میانگین منارامتري مقایسهناپ

  به ترتیب (،82/0±09/3( و کسب درآمد اقتصادي باال )88/0±17/3(، موقعیت اجتماعی مناسب )53/0±59/3شغلی )

توجه به نرخ باالي بیکاري فارغ التحصیالن  رسد بانظر میبود. به ي تحصیلی دانشجویانهاي انتخاب رشتهترین انگیزهمهم

 هاي خصوصی، توجه  متقاضیان به  ورود به هاي دولتی و سایر سازمانهاي موجود در استخدامدانشگاهی و محدودیت

ن رشته که از همراه پرستیژ اجتماعی خاص ایي کسب درآمد مطمئن و مستقل بهعنوان وسیلههپزشکی بدندان يرشته

  تحصیلی باشند.  يهاي مهم انتخاب این رشته،  از انگیزهگذشته وجود داشته

 .شاپور اهوازب رشته، دانشگاه علوم پزشکی جنديانتخا ها،انگیزه پزشکی،دانشجویان دندان واژگان کلیدي:
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 مقدمه

که  است دهیچیپ و یچندوجه ندیفرا کی شغل انتخاب    

و  دهدیم قرار ریثتأ تحت را فرد یزندگ يهاحوزه تمام

شمار  به یزندگ طول در انسان ماتیتصم نیترمهم از یکی

انتخاب  اجتماع در را یشغل دارد یسع يفرد هر د.رویم

او  زین یروان نظر از ،يماد يازهاین نیتأم بر عالوه که دکن

بستر  و نهیزم آوردن فراهم يراستا در .دینماء ارضا را

 یبررس و مطالعه مناسب، مشاغل در اشتغال يبرا مناسب

نظر  به يضرور يفرد التیتما و استعدادها ات،یخصوص

 یکی متوسطه يدوره در یلیتحص يرشته رسد. انتخابمی

است  يآموزدانش يدوره يهاانتخاب نیسازتررنوشتاز س

 يرشته انتخاب يبرا يامقدمه تواندیم انتخاب نیا که

)شفیع  است برخوردار يادیز تیاهم از و باشد یدانشگاه

         دید با دانشجویان اکثر ،گذشته در .(1392 ،آبادي

 در آوردند؛می روي پزشکیدندان يحرفه به آلیستیایده

 شغل انتخاب در جوان نسل جوامع، نگرش تغییر با کهلیحا

 رشته این به ورود معیارهاي و تحول گردیده و تغییر دچار

 قرار اقتصادي و اجتماعی عوامل تأثیر زیادي تحت حدود تا

، دوسالت و همکاران؛ 2007، است )گاالگر و همکاران گرفته

 (2012، مارنویک و؛ 2006، و همکاران دال پوز؛ 2003

           براي حرفه که تغییر واقعیت این به توجه با لیکن

در مقطع  پزشکان )همانند پزشکان و داروسازاندندان

 و طوالنی بودن آموزش يدوره علتبه .اي(دکتراي حرفه

 به که است و افرادي پذیرامکان ندرتبه باال يهزینه صرف

)اسکلی  بینندمی زیان نیستند، حرفه این مناسب دلیلی هر

 درصد 50-20چمبرز  گزارش اساس بر .(2002، و همکاران

 انتخاب براي شانس مجدد وجود صورت در پزشکاندندان از

، )چامبرز کردندانتخاب نمی را پزشکیدندان يحرفه شغل،

   هايهاي اخیر به نقش حیاتی رشتهدر دهه .(2001

 يپزشکی و پزشکی در حفظ و ارتقاي سالمت همهدندان

ي مبذول شده اقشار مردم در جوامع مختلف توجه بیشتر

 است و تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بر ارتقاي

ثیر مثبت اي کار مراقبین سالمت در جامعه تأجایگاه نیروه

مطالعات نشان  (.2001، گذاشته است )پروت و همکاران

عدم  دلیلپزشکی بهدندان يداده است که دانشجویان رشته

کار ، بعد از فارغ التحصیلی در هاشتغال ب يدغدغه داشتن

وضعیت روحی مساعدتري نسبت به سایر دانشجویان 

. متأسفانه در کشور ما (1394، هستند )گیالوند و همکاران

ق کنکور آموزان از طریي دانشرسد بخش عمدهظر مینبه

هاي برتر رتبه شوند و معموالًسراسري وارد این رشته می

اي هیق و استعدادین رشته را بدون توجه به عالکنکور ا

کنند  این امر ممکن است در ادامه تحصیل خود انتخاب می

، بررسی رواز آنان ایجاد مشکل کند. از این براي برخی

ي هاپزشکی که معموالً رتبهان دندانهاي دانشجویانگیزه

د. جهت انتخاب این دهنبرتر آزمون سراسري را تشکیل می

، رسد )نعمت الهی و همکاراننظر میروري بهرشته ض

که عالوه بر وجود اند . مطالعات گذشته نشان داده(1393

  يهاي مختلف براي ورود دانشجویان به رشتهانگیزه

ویان با توجه هاي دانشجهایی در انگیزهپزشکی، تفاوتدندان

، نژاد و سطح تحصیالت اي مثل جنسبه فاکتورهاي زمینه

(. طبق  2009، ود دارد )سروري و همکارانوالدین وج

در برزیل که بیشترین تعداد          هاي مطالعاتی یافته

باشد، پزشکی را در دنیا دارا میدندان يکردهتحصیل

خاب این دانشجویان در انت يمشخص شده که علل و انگیزه

ثیر عوامل محیطی و درونی بوده رشته ثابت نبوده و تحت تأ

؛ و 2001،ویجیلد و همکاران؛ 1992، و همکاران است )براند

تحقیق  چنددر ایران تاکنون  .(2010،موریتا و همکاران

هاي اصلی انتخاب رشته عمده در خصوص بررسی انگیزه

هاي دانشگاهدر  دانشجویان رشته دندانپزشکیتحصیلی 

علوم پزشکی کشور انجام شده است. در مطالعه عقیلی و 

ی فرد،اعتبار شغل دندانپزشکی در آرزوي همیشگ ،همکاران

بین مردم و درآمد اقتصادي مهمترین انگیزه هاي انتخاب 

رشته تحصیلی دانشجویان  رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران و همچنین آرزوي همیشگی فرد، رتبه باال در 

آزمون ورودي به دانشگاه و داشتن مطب مستقل مهمترین 

ه  دندانپزشکی دانشجویان دانشگاه انگیزه هاي انتخاب رشت

(. در مطالعه 1393عقیلی و همکاران،علوم پزشکی یزد بود )

داشتن موقعیت حرفه اي باال،  ،و همکاران زاده کاظمی

داشتن امنیت شغلی و درآمد باال  ،موقعیت اجتماعی

دانشجویان بین مهمترین انگیزه هاي انتخاب  این رشته در 

زاده و  جان بودند )کاظمیدانشگاه علوم پزشکی رفسن

 ،اي امانی و همکارانهمچنین  در مطالعه(. 1390همکاران،

عالقه به رشته دندانپزشکی و خدمت به مردم مهمترین 

انگیزه هاي انتخاب رشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

در مطالعه نعمت الهی (. 1392امانی و همکاران،) اردبیل بود

مناسب، موقعیت اجتماعی، امنیت درآمد مالی ، و همکاران

شغلی و زمان کاري مناسب حرفه دندانپزشکی مهمترین 

دانشجویان دانشگاه علوم بین انگیزه هاي انتخاب این رشته 

 در (1392نعمت الهی و همکاران،پزشکی مشهد بود. )
دستیابی به موقعیت اجتماعی و  ،مطالعه رواقی و همکاران

   ستقل، مهمترینو داشتن مطب مخدمت به جامعه 

دانشجویان دانشگاه بین هاي انتخاب این رشته در انگیزه

علوم پزشکی تهران علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه 

عامل درآمد و دخترانبودند که در این پژوهش پسران به
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عامل درآمد و دختران به توجه والدین در دستیابی به این 

 رواقی و همکاران،) رشته اهمیت بیشتري داده بودند.

ارپور و همکاران در پژوهشی تحت عنوان ( معم1383

ثر بر انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان ؤعوامل م

نفر از  283هاي دندانپزشکی کشور ضمن بررسی انگیزه

دانشجویان شرکت کننده در کنگره دانشجویی شیراز در 

،کسب شغل آبرومند از نظر اجتماعی ، آینده 1393سال 

ه مشاغل دیگر را بعنوان شغلی مطمئن و درآمد باال نسبت ب

 .اندمهمترین انگیزه انتخاب این رشته تحصیلی معرفی کرده

در این پژوهش عالقه به رشته دندانپزشکی در دختران 

معماپور و بیشتر از پسران گزارش گردیده است )

 هاشمی پور و همکاران در پژوهشی .(1393همکاران،

اعی ، خدمت به جامعه، موقعیت اجتمارتباط با مردم

، توصیه خانواده و درآمد اقتصادي باال را بعنوان مناسب

مهمترین انگیزه هاي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان براي انتخاب این رشته گزارش کرده اند)هاشمی پور 

ی (. حامدي راد و همکاران در پژوهش1384،و همکاران

 موقعیت اجتماعی مناسب، عالقه  خاص به این رشته و

هاي انتخاب رشته هاي مالی را مهمترین انگیزههانگیز

 تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان 

 بهاروند و همکاران (.1394،اند )حامدي راد و همکارانکرده

اجتماعی داشتن مطب مستقل و موقعیت  ،در پژوهشی

)بهاروند  اندهاي این رشته دانستهمناسب را مهمترین انگیزه

میل به کمک به  بزرگی و همکاران  (2014 ،و همکاران

را مهمترین انگیزه  مناسب هاي شغلیفرصت مردم و

در مطالعه ( 2014)بزرگی و همکاران،اند.دانشجویان دانسته

و عوامل  شغلیاستقالل و همکاران، وحیددستجردي 

دو عامل عمده نفوذ در میان دانشجویان  اجتماعی

( 2012و همکاران، دستجردي )وحید .دندانپزشکی بودند

ي اي در دانشکدهدر  پژوهش جداگانهگیالوند و همکاران 

شاپور اهواز و با پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنديدندان

ي تحصیلی هاي انتخاب رشتههدف بررسی انگیزه

پرداز نیستند را انجام دانشجویان این دانشکده که شهریه

 شغلی،داشتن مطب مستقل یا استقالل  داده اند که

موقعیت اجتماعی مناسب و کسب درآمد اقتصادي باال 

)گیالوند  بود.هاي انتخاب رشته دانشجویان مهمترین انگیزه

(. در خارج از ایران نیز در کشور 2015و همکاران، 

هندوستان عالقه به حرفه مراقبت و کار خصوصی )راشمی و 

احساسات انسانی، تمایل ( در کشور ترکیه 2014همکاران،

خدمت به دیگران، و ساعات کار منطقی )تانالپ و به 

در کشور یمن در آمد اقتصادي و یافتن  (2012همکاران،

شغل مناسب و عالقه به درمان مردم و توصیه دندانپزشکان 

رسیدن به اهداف سوریه کشور ( در 2012)بانابیلح، خانواده

شخصی، گرفتن یک کار خوب در خارج از کشور، داشتن 

( 2012)ماشاء اله،و رسیدن به شهرت خوب  استقالل مالی،

داشتن یک کلینیک مستقل، درآمد ایرلند  کشور در

)هالیسی و  اقتصادي مناسب و موقعیت اجتماعی مناسب

ساعات کار مناسب، انگلستان  کشور( در2000همکاران،

( 2002)کروسلی و همکاران، کاري خوداشتغالی و استقالل

مه ریزي برا ورود به کار در کشور ایاالت متحده آمریکا برنا

( در کشور برزیل  2014)ناشلیناس و همکاران، خصوصی

اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی براي کسب 

)فرازدوس سانتوز و  درآمد اقتصادي باال و امنیت

هاي ورود به رشته (. از مهمترین انگیزه2013مکاران،ه

نظام آموزش پزشکی  تحول دردندانپزشکی بود. شغلی 

باشد. لذا میهاي اصلی وزارت بهداشت ور از سیاستکش

داد این سیستم در کنار سایر هاي درونتوجه به انگیزه

تحصیلی و  يانتخاب رشته .تحوالت موجود مطرح است

هایی صورت ارهایی است که با توجه به   انگیزهشغلی از رفت

همگان و حتی در دو جنس  خر آن درگیرد که تقدم و تأمی

در راستاي فراهم  ،از سویی .نث یکسان نیستمؤ مذکر و

ناسب براي اشتغال در مشاغل آوردن زمینه و بستر م

تعدادها و تمایالت ، اسمناسب، مطالعه و بررسی خصوصیات

، رسد )امیرعلی اکبري و همکارانظر مینفردي ضروري به

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  دانشگاه (.2008

     دار دانشگاهمیراث ز در حال حاضرشاپور اهواجندي

         که از آنباشد سال پیش  می 1745در  شاپورگندي

با  و شودعنوان اولین دانشگاه علوم پرشکی جهان یاد میبه

در دانشجو  7000نفر عضو هیأت علمی،  650داشتن حدود 

نفر کارمند غیر هیأت  15000و مقاطع مختلف تحصیلی 

کشور و تیپ یک وزارت  برمعت هاياز دانشگاه یکی ،علمی

 )گیالوند،باشد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

)واحد بین  واحد پردیس خودگردان این دانشگاه .(2015

هدف جذب دانشجو  و با 1386الملل اروند سابق( در سال 

هاي مختلف تحصیلی از طریق کنکور در مقاطع و رشته

هاي با پرداخت شهریه در راستاي سیاستسراسري و 

درمان و آموزش پزشکی و همانند بعضی از  وزارت بهداشت،

لذا این پژوهش  نموده است.کار شروع بههاي دیگر دانشگاه

تحصیلی  يهاي انتخاب رشتهبررسی  انگیزه"تحت عنوان 

پزشکی واحد پردیس خودگردان دندان يدانشجویان رشته

 )واحد بین الملل اروند سابق( دانشگاه علوم پزشکی و

پرداز که شهریه شاپور اهوازدرمانی جندي خدمات بهداشتی،

 انجام شده است.  هستند،
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 هامواد و روش
صورت هتحلیلی و ب-توصیفی صورتپژوهش به این    

  بررسی منظوربه و 1393مقطعی در اسفند ماه سال 

 يدانشجویان رشتهتحصیلی  يانتخاب رشتهي هاانگیزه

خودگردان دانشگاه علوم  پزشکی واحد پردیسدندان

 شاپور اهواز دردرمانی جندي پزشکی و خدمات بهداشتی،

 يآماري کلیه يجامعه. است گرفته صورت  1393سال 

واحد پردیس  پزشکیدندان يدانشجویان رشته نفر 220

که از  باشندمی نفر پسر( 70نفر دختر و  150)  خودگردان

 سنگین ي نسبتاًهطریق کنکور سراسري و با پرداخت شهری

انشگاه مشغول میلیون تومان( در دهیجده ساالنه   )حدوداً

سرشماري و با  صورتبه گیرينمونهشوند.  به تحصیل می

ي ها توسط اساتید این واحد بین همهنامهتوزیع پرسش

نفر پسر  22نفر ) 58که تعداد  دانشجویان  انجام شده است

 27اند )بیش از کرده ها را تکمیلنامهدختر( پرسش 36و 

 اينامه، پرسشاطالعات آوريجمع درصد دانشجویان(. ابزار

شده توسط نعمت ي استفادهنامهگرفتن از پرسش با الگو و

الهی و همکاران طراحی شده است. روایی و پایایی این 

 مذکور به اثبات رسیده است ينامه در مطالعهپرسش

ی و پایایی این روای .(1392نعمت الهی و همکاران )

نامه پس از اصالحات جزئی مجدداً مورد بررسی قرار پرسش

 تعیین شد. 89/0با ضریب آلفا کرونباخ گرفت و پایایی آن 

گذاري نمره 4تا  1صورت کمی از نامه بهاالت این پرسشسؤ

مه شامل اطالعات فردي از ناقسمت اول پرسش .ه استشد

 قبولی، يسهمیه ، جنس، شغل پدر و مادر، نوعجمله سن

 ،ادر و دانشجوي چه نیمسالی بودنسطح تحصیالت پدر و م

ي است و درباره خودایفا نامهپرسش. قسمت دوم است

 26 حاوي وباشد ي دانشجویان میهاي انتخاب رشتهانگیزه

     ( بوده  کهامتیاز 4-1اي با طیف لیکرت )گزینه 4سؤال 

تحصیلی  يتهانتخاب رشي هاانگیزهبررسی  منظوربه

 امتیاز، سه ثرمؤ امتیاز، ثر چهارخیلی مؤ شاملدانشجویان 

باالترین  باشد.می امتیاز یک ثیرتأ، و بیامتیاز دو ثیرکم تأ

خاب این رشته و کمترین عنوان اولویت اول در انته، بامتیاز

امل گرایش به انتخاب این ترین عاهمیت عنوان کمامتیاز به

تجزیه وتحلیل  منظوربه ه است.نظر گرفته شدرشته در

، درصدفراوانی، میانگین فراوانی، آمار توصیفی، از ها نیزداده

میرنف و آزمون ناپارامتري اس -آزمون نورمالیتی کلوموگروف

 آماري افزارنرم 21ي نسخه رویتنی دي میانگین منمقایسه

SPSS  جمله  مالحظات اخالقی الزم از ضمناً .شداستفاده

شوندگان و دادن اطمینان به آنها مبنی ت پرسشجلب رضای

م از بر محرمانه بودن نظراتشان و همچنین کسب مجوز الز

  دانشگاه در این پژوهش رعایت شده است.مربوطه ولین مسؤ

 هاي پژوهشیافته
آماري مورد بررسی که  ينفر جامعه 220از مجموع    

دیس واحد پرپزشکی دندان يدانشجویان رشته يکلیه

باشند تعداد می خودگردان )واحد بین الملل اروند سابق(

 نفر22نفر پرسشنامه را تکمیل کردند که از این تعداد  58

 نفر 37درصد( دختر و  9/37) نفر 36درصد( پسر و  1/62)

 (2/36) نفر 21( دانشجوي بومی استان خوزستان و 8/63)

( با 7/79) نفر 47. همچنین تعداد غیر بومی هستند

ي درصد( سهمیه 4/3نفر ) 2آزاد،  ياستفاده از سهمیه

ي فرزندان اعضاي درصد( سهمیه7/1) نفر 1، ایثارگران

درصد( 8/13) نفر 8و  ارد دانشگاه شده بودندت علمی وهیأ

 4اند. همچنین نامه انتخاب ننمودهاي در پرسشنیز سهمیه

بین  درصد( 9/56نفر ) 33، سال 20درصد( زیر 9/6) نفر

سال،  30تا  26بین  درصد(6/27) نفر 16سال و  25تا  21

تا  36( بین 4/3) نفر 2سال و  35 تا 31بین (4/3) نفر 2

اند. سال سن داشته 45تا  41( بین 7/1) نفر 1سال و  40

 نفر 6 ،درصد( سال اول تحصیل 1/12) نفر 7همچنین 

سال چهارم،  درصد(3/29نفر ) 17سال سوم، درصد( 3/10)

درصد( سال 6/27نفر ) 16 ،سال پنجم درصد(19) نفر 11

)جدول  اند.درصد( فاقد پاسخ بوده7/1) نفر 1و  ،ششم

ساس بندي عوامل انگیزشی، بر ا( جهت اولویت1شماره 

اي کنندگان با پاسخ چهار گزینهسؤاالتی که از شرکت

ه شده است، هر عامل با میانگین سؤاالت مربوطه پرسید

دست آمده براي هبر اساس میانگین ب گیري شده است.اندازه

        ، است، باالترین امتیاز 4تا  1هر عامل که عددي بین 

ز عنوان اولویت اول در انتخاب این رشته و کمترین امتیاهب

امل گرایش به انتخاب این رشته ترین ععنوان کم اهمیتبه

ت. نتایج حاصل از این نوع           نظر گرفته شده اسدر

 ( نمایش داده شده است.2بندي در جدول شماره )تاولوی

عامل  12 بندي( که شامل اولویت2بر اساس جدول شماره )

        باشد پزشکی میي دندانانگیزشی در انتخاب رشته

داشتن  پزشکیي دنداني انتخاب رشتهزهترین انگیمهم

معرفی  (59/3) با میانگین )استقالل شغلی(مطب مستقل

)استقالل شغلی(،  پس از داشتن مطب مستقلشده است. 

و کسب ( 17/3)موقعیت اجتماعی مناسب با میانگین 

و  دوم هايدر اولویت( 09/3) اقتصادي باال با میانگیندرآمد 

پزشکی قرار داني دنسوم دانشجویان در انتخاب رشته

هاي بعدي افراد مورد بررسی در این اولویت گرفته است.

پزشکی دندان يهاي شغلی حرفهابیتجذ تحقیق به ترتیب

آرزوي همیشگی  (،69/2) موقیعت مناسب شغلی (،70/2)

در  تحصیل يادامه( 54/2( کمک به دیگران )59/2) فرد

،(62/2) رتبه در آزمون سراسري (،33/2) مقطع تخصص
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 ي          به پژوهش در زمینه عالقه (،91/1) ازدواج موفق

 قبلی يزمینهو پیش یه دیگرانتوصو  (79/1) پزشکیدندان

ستقل)استقالل شغلی( در داشتن مطب م باشد.( می53/1)

ترین انگیزه و همچنین مهم دختران  و پسران  مشترکاً

کسب درآمد اقتصادي باال  در پسران و موقعیت اجتماعی 

  يانتخاب رشته يعنوان دومین انگیزههمناسب در دختران ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي بین ي انگیزهاز نظر مقایسه دست آمد.هدانشجویان ب

آزمون نرمالیتی با استفاده از ) دختران و پسران

ي میرنف و آزمون ناپارامتري مقایسهاس-کلوموگروف

ا از نظر کسب هداري بین آنتفاوت معنا ویتنی(میانگین من

به  عالقهو  شغلیمناسب  وقعیت، مدرآمد اقتصادي باال

 .پزشکی مشاهده شددندان يپژوهش در زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوندگانمشخصات کلی پرسش -1جدول شماره 

 تعداد و درصد افراد متغیرها

 *** جنسیت

 نفر( 22)9/37 مرد

 نفر( 36)1/62 زن

 نفر( 58) 0/100 جمع

 *** ی قبولیسهمیه

 نفر( 47)0/81 آزاد

 0 فرزند شهید

 نفر( 2)4/3 جانبازان و آزادگان

 نفر( 1)7/1 فرزندان هیأت علمی

 نفر( 8)8/13 بدون پاسخ

 نفر( 58) 0/100 جمع

 *** بومی و غیر  بومی

 نفر( 37)8/63 بومی

 نفر( 21)2/36 غیر بومی

 نفر( 58) 0/100 جمع

 *** سال تحصیل

 نفر(7)1/12 1

2 0 

 نفر(6)3/10 3

 نفر( 17)3/29 4

 نفر( 11) 0/19 5

 نفر( 16)6/27 6

 0 بدون پاسخ

 (58) 0/100 جمع

 *** سن

 نفر( 4)9/6 سال 20زیر 

 نفر( 33)9/56 25-21

 نفر( 16)6/27 30-26

 نفر( 2)4/3 35-31

 نفر(2)4/3 40-36

 نفر( 1)7/1 45-41

 نفر( 58)0/100 جمع
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ی های انتخاب رشتهبندی انگیزهاولویت -2جدول شماره 

 تحصیلی دانشجویان
 انحراف معیار میانگین انتخاب رشته یانگیزه اولویت

 53/0 59/3 )استقالل شغلی(مطب مستقلداشتن   1

 88/0 17/3 مناسب ماعیموقعیت  اجت 2

 82/0 09/3 باالاقتصادی کسب درآمد  3

 52/0 70/2 پزشکیی دندانحرفه شغلی هایجذابیت 4

 65/0 69/2 شغلیمناسب  موقعیت  5

 04/1 59/2 آرزوی همیشگی فرد 6

 95/0 54/2 کمک به دیگران 7

 07/1 36/2 در مقطع تخصص تحصیل یادامه 8

 99/0 97/1 یرتبه در آزمون سراسر 9

 03/1 91/1 ازدواج موفق 10

 92/0 79/1 پزشکیی دندانبه پژوهش در زمینه عالقه 11

 64/0 53/1 ی قبلیزمینهو پیش دیگران یتوصیه 12

پیداست، سه  عامل کسب  3طور که از جدول شماره همان

درآمد اقتصادي باال، موقعیت مناسب شغلی با سطح 

شجویان مرد و زن با هم تفاوت معناداري صفر در بین دان

 دارند.  05/0معنادار آماري در سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45/3میانگین عامل کسب درآمد اقتصادي باال براي مردان 

باشد. بر اساس این اختالف در می 86/2و براي زنان 

میانگین و همچنین معنادار شدن آزمون تفاوت میانگین در 

نسبت زنان به عامل کسب درآمد توجه  دو گروه، مردان

به پژوهش در  عالقههمچنین در عامل بیشتري دارند. 

نسبت  41/2پزشکی نیز مردان با میانگین ي  دندانزمینه

اهمیت بیشتري به این عامل در  79/1به زنان با میانگین 

اند. سایر عوامل ي تحصیلی خود دادهانتخاب رشته

پزشکی از نظر پسران و ي دندانتأثیرگذار در انتخاب رشته

اند دخترانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

داراي اهمیت تقریباً یکسانی است. هر چند عوامل دیگر در 

بین دو گروه باهم تفاوت دارند، اما این تفاوت در سطح 

 معنادار نیست. 05/0خطاي 

 جنسیتتفکیک  به خودگردان پزشکی در دانشجویان واحد پردیس دندان یثر در انتخاب رشتهؤعوامل م یمقایسه-3ی جدول شماره

 
  Mann-Whitney test ی آزموننتیجه دختر پسر ثرؤعوامل م

 

انحراف  میانگین

 رمعیا

انحراف  میانگین

 معیار

-Pداری )اسطح معن

Value) 

 نتیجه

 تفاوت وجود ندارد 58/0 00/1 53/2 13/1 68/2 آرزوی همیشگی فرد

 تفاوت وجود ندارد 24/0 47/0 41/1 83/0 72/1 و پیش زمینه قبلی دیگران یتوصیه

 ود نداردتفاوت وج 50/0 52/0 65/2 52/0 78/2 پزشکیی دندانحرفه شغلی های جذابیت

 تفاوت وجود دارد 01/0 87/0 86/2 60/0 45/3 باالاقتصادی کسب درآمد 

 تفاوت وجود دارد 03/0 64/0 55/2 63/0 92/2 شغلیمناسب  موقعیت

 تفاوت وجود ندارد 18/0 48/0 67/3 60/0 45/3 )استقالل شغلی(مطب مستقلداشتن  

 تفاوت وجود ندارد 07/0 08/1 17/2 99/0 68/2 در مقطع تخصص تحصیل یادامه

 تفاوت وجود دارد 02/0 61/0 51/1 15/1 23/2 پزشکیی دندانبه پژوهش در زمینه عالقه

 تفاوت وجود ندارد 39/0 94/0 08/3 78/0 32/3 مناسب موقعیت اجتماعی

 تفاوت وجود ندارد 79/0 84/0 53/2 12/1 57/2 کمک به دیگران

 تفاوت وجود ندارد 76/0 01/1 00/2 97/0 91/1 آزمون سراسری رتبه در

 تفاوت وجود ندارد 11/0 00/1 75/1 05/1 18/2 ازدواج موفق
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 گیريبحث و نتیجه
مستقل)استقالل در این پژوهش، داشتن مطب        

شغلی(، موقعیت اجتماعی مناسب و کسب درآمد اقتصادي 

ي تحصیلی هاي انتخاب رشتهترین انگیزهعنوان مهمباال به 

دانشجویان رشته دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان 

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز که شهریه پرداز 

الهی و  ي نعمتدست آمده است که با مطالعههستند به

( 1390زاده و همکاران )(، کاظمی1392همکاران )

 دستجردي و همکاران وحید (،1392معمارپور و همکاران )

 بهاروند و همکاران (،2014) بزرگی و همکاران (،1392)

گیالوند و  ،(2014) حامدي راد و همکاران (،2014)

 بانابیلح و همکاران (،2014) راشمی (،2015) همکاران

 هالیسی و همکاران (،2012) اشاءالهم (،2012)

(، 2014ناشلیناس) (،2002) (،کروسلی و همکاران2000)

(، الین و همکاران 2013) فرازدوس سانوز و همکاران

. ( همخوانی دارد1996، 1992و براند و همکاران ) (1991)

ي در این پژوهش، پسران دانشجو با توجه به اینکه واسطه

ختران مسؤولیت بیشتري تأمین مخارج زندگی نسبت د

ي کنند. بنابراین اهمیت بیشتري به مسألهاحساس می

اند که از این جهت این پژوهش کسب درآمد اقتصادي داده

در واحد ( همخوانی دارد. 1385پور )با مطالعه هاشمی

 نفر پسر 70نفر دختر و  150پردیس خودگردان دانشگاه، 

هستند. در  اي مشغول به تحصیلدر مقطع دکتراي حرفه

تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسران رشد هاي اخیر سال

        بیشتري داشته است که این رویه در خصوص اکثر 

هاي تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی در ایران صدق رشته

هاي پژوهشگران مختلف کند. همچنین این امر با یافتهمی

و انگلیس  در کشورهاي دانمارک، استرالیا، آمریکا، فرانسه

پزشکی ي دندانکه نقش جنسیت را در گرایش به رشته

اند که تمایل اند و نتیجه گرفتهمورد مطالعه قرار داده

پزشکی رو به افزایش ي دنداندختران به انتخاب حرفه

؛ رودریگو و 2001است، همخوانی دارد )ویجیلد و همکاران، 

ران، ؛ هنکیون و همکا2002؛ اسکاربکز، 2006همکاران، 

(. گیالوند و همکاران 2004؛ و استوارت و همکاران، 2002

بررسی و "طی پژوهشی تحت عنوان  1393در سال 

ي میزان افسردگی و اضطراب بین دانشجویان بومی مقایسه

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ي دندانو غیر بومی رشته

شاپور اهواز، افسردگی و اضطراب دانشجویان  این جندي

اند و یکی از دالیل این امر را نرمال گزارش کردهرشته را 

کار بعد از فارغ التحصیلی  ي اشتغال بهعدم داشتن دغدغه

اند که از جهت پزشکی دانستهي دنداندانشجویان رشته

اینکه انتخاب اول دانشجویان، داشتن مطب مستقل و در 

ها بوده است، با این پژوهش نتیجه توانایی خوداشتغالی آن

رسد نظر می(. به1394خوانی دارد )گیالوند و همکاران، هم

با توجه به نرخ باالي بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی و 

ها، هاي دولتی سازمانهاي الزم در استخداممحدودیت

عنوان پزشکی بهي دندانتوجه متقاضیان به  ورود به رشته

 همراه پرستیژي کسب درآمد مطمئن و مستقل بهوسیله

اجتماعی خاص این رشته که از گذشته وجود داشته،  

این مسأله ممکن است سایر تمایالت  که بیشتر شده است

و استعدادهاي ذاتی داوطلبان ورود به این رشته را سرکوب 

انتخاب اول  از این جهت پزشکی هرچند امروزه دنداننماید. 

ي رویهپذیرش بی، اما بسیاري از داوطلبان کنکور باشد

پزشکی و گرایش بیش از هاي دنداننشجویان در رشتهدا

هاي آنها )که نقش بسزایی در آموزان و  خانوادهحد دانش

پزشکی سبب ي دندانانتخاب این رشته دارند( به رشته

افزایش بیش از حد معمول گرایش به این رشته شده است 

دلیل کاهش ي این رشته را بهانداز آیندهکه خود چشم

رک شغلی و منافع اجتماعی و بازار کار تیره و تار امکان تح

هاي  هاي آینده فرصت رسد طی سال نظر میو به کرده است

براي این فارغ التحصیالن در شهرهاي بزرگ حداقل شغلی 

توان نتیجه گرفت . مینداشته باشددیگر وجود دانشگاهی 

 نتایج این پژوهش با اکثر مطالعات داخلی و که در مجموع، 

نظام شده در این خصوص همخوانی دارد. انجام جیخار

وقفه به تربیت دلیل نیاز کشور، بیآموزش پزشکی کشور به

دهد و منتظر ایجاد انگیزه و تمایل در دانشجو ادامه می

هاي آموزشی هستند که باید بر ماند. این نظامفراگیران نمی

تالش خود افزوده، عالوه بر حفظ شرایط موجود، شرایط 

هاي مرتبط یعنی وزشی را ارتقا بخشیده و بر مؤلفهآم

فراگیر، فرادهنده و امکانات آموزشی و رفاهی، و تدارک 

هاي آموزشی مناسب و هماهنگی بین دروس تئوري و برنامه

عملی دانشجویان را با آمادگی و انگیزه بیشتري روانه 

کار کنند و نیروي کار دانا و ماهرتر به جامعه تحویل  محیط

 يساله ي بیستدهند که بدون شک با توجه به افق برنامه

گذاري در افزاري، انجام هرگونه سرمایهکشور و جنبش نرم

ذکر است که الزم به.رسدنظر میاین خصوص ضروري به

   دانشجویان واحد پردیس خودگردان با پرداخت شهریه      

طور متوسط ساالنه هیجده میلیون تومانی( وارد این )به

 اند و شاید عدم تعمیم نتایج آن، به سایردانشگاه شده

هاي این اي را بتوان از محدویتدانشجویان غیر شهریه

در  پیشنهاد محقق این است که .پژوهش درنظر گرفت

بهتر است  ،تربراي یافتن نتایج دقیق هاي بعديپژوهش

هايبه شناسایی انگیزهاقدام ورود به دانشگاه  پیش از
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 يو نیز دامنهآموزان کرد ي تحصیلی دانشانتخاب رشته

گونه چرا که این موضوع و این ؛فرضیات را نیز گسترش داد

موضوعات انسانی از آن دسته موضوعاتی هستند که وابسته 

نقش متغیرهایی  ند.شوبه یک یا چند متغیر نمیو محدود 

هاي تربیتی آنها، جو کالس له: انتظارات والدین، سبکاز جم

و مدرسه، نگرش و باورهاي مذهبی، اثر انواع بازخورد، 

گرایی، ادراک هاي تفکر، عادات مطالعه، کمالسبک

شایستگی و خودمختاري و... نیز در این فرایند مورد توجه 

ي دوران کارشناسی نامهاین مطالعه از پایان قرار گیرند.

ي مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد د رشتهارش

 اهواز استخراج شده است.

 قدردانی و تشكر
 که در دانشجویان گرامی يکلیه همکاري از پایان در     

پژوهش ما را یاري  این در شرکت و هانامهپرسش تکمیل

، اعضاي هیأت علمی ي کارکناناند و همچنین از کلیهداده

ویژه رم واحد پردیس خودگردان دانشگاه، بهو مسؤوالن محت

فر، دکتر آرش دکتر محمد شوریابی، دکتر سهامه انصاري

دباغی، دکتر محمود منیعاتی و سرکارخانم فاطمه اسپیدکار      

 گردد.گزاري میسپاس
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Abstract: The selection of educational field and consequently a career is one of the most 

important decisions in life, which can satisfy individuals’ material as well as mental needs. This 

research was conducted to assess the motivations of dental students on choosing their field of 

study, studying at the Autonomous Campus of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science 

(AJUMS). It was a cross-sectional descriptive-analytical research conducted on March 2015. The 

participants consisted of all 220 students of the Autonomous College of Dentistry where they were 

accepted through the nationwide-university-entrance examination, and they also had to pay a 

relatively high tuition. From participants who received the questionnaires, 58 (22 male and 36 

female) completed the questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics such as frequency, 

mean, Kolmogorov - Smirnov test, Mann-Whitney nonparametric comparison of means and SPSS 

software version 21 were utilized. Having an independent office (0.53±3.59), acquiring a proper 

social status (0.88±3.17) and achieving a high economic income (0.82±3.09) were respectively the 

main reasons for the students’ choice. Given the high unemployment rate of university graduates 

as well as the employment restrictions through governmental and private organizations, it seems 

that dentistry serves as a reliable and independent income, giving a social prestige and qualities 

like these would be the most important incentives of the applicants in choosing dentistry as their 

future ideal field of study.  

Keywords:  Dental Students, Incentives, Choosing  Field of Study, Ahvaz Jundishapur University 

of  Medical Sciences. 
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