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  يدندانپزشك انيدر دانشجو يليعوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحص
 

  يمهرداد وثوق ي،، احسان موسو*بذرافكن اليمهتاب معمارپور، ل
  

 

  چكيده
عالقه و نگرش  جاديعوامل در ا نيا. توسط دانشجويان اين رشته دخالت دارند يي دندانپزشك رشتهعوامل مختلفي در انتخاب : مقدمه

 تعيينمطالعه با هدف  نيا. باشد مينيز در كيفيت ارائه خدمات توسط آنان  ي خويش مؤثر بوده و از عوامل مؤثر دانشجويان نسبت به رشته
  .دو جنس انجام گرفت شيدر گرا ياحتمال يها و تفاوت يدندانپزشك انيدانشجو دگاهياز د يرشته دندانپزشك انتخاب بر عوامل مؤثر

شركت نموده بودند، با  ييسطح كشور كه در كنگره دانشجو يدندانپزشك انياين مطالعه به روش توصيفي برروي دانشجو: ها شرو
 ييايو پا تأييد شد ديها توسط اسات پرسشنامه ييروا. ديآوري اطالعات استفاده گرد از پرسشنامه براي جمع. انجام شد يگيري تصادف نمونه

دانشجو توزيع گرديد و ميزان موافقت دانشجويان با  325 سؤال در ميان 22ها با  پرسشنامه. ديگرد يابيارز ونباخكر يآن با استفاده از آلفا
 رينظ ياستنباط- يفيتوص يآمار يها ها با استفاده از روش داده ليو تحل هيتجز. اي، سنجيده شد نقطه 7هر سؤال در مقياس ليكرت 

  .رسون انجام شديپ يهمبستگ بيمستقل و ضر t يها آزمون
 نيانگيبر اساس م. نمودند لتكمي راها  پرسشنامه 3/22±04/2 يسن نيانگيبا م) دختر 171 پسر، 112( دانشجو 283در مجموع : نتايج

 گريو درآمد باال نسبت به مشاغل د) 84/4(مطمئن  يشغل ندهي، آ)92/4(يهمچون كسب شغل آبرومند از نظر اجتماع ينمره، عوامل
رشته  تيماه از يو شناخت قبل) 61/2( قيتحق يدر حالي كه فرصت برا .بودند يانتخاب رشته دندانپزشك ليدال نيتر مهم) 84/4(

عالقه "بعد  نيانگيدو جنس، تنها م نيب يابعاد مؤثر بر انتخاب رشته دندانپزشك يدر بررس. را داشتند تياهم نيتر كم) 65/2(يدندانپزشك
  .دو جنس مشاهده نشد نيب يتفاوت معنادار گرياز ابعاد د يول. )=039/0p(از مردان بود  شتريدر زنان ب "يبه دانش دندانپزشك

عوامل مهم در انتخاب  زو درآمد مناسب ا يشغل ندهياز آ نانياطم ،يقابل قبول اجتماع تياز نظر دانشجويان كسب موقع: گيري نتيجه
با توجه به  .اشتدوجود ندو جنس  نيب يتفاوت ،يعوامل مؤثر در انتخاب رشته دندانپزشك نيتر از لحاظ مهم .بود يرشته دندانپزشك

ها و  يتوجه به توانمند و شتريسازي ب رسد فرهنگ مي درماني به نظر ينياز به ارتقاي كيفيت خدمات بهداشت آموزشي و يهاي باال هزينه
  .است يضرورخصوصيات فراشناختي مناسب براي دانشجويان در انتخاب رشته 

  
  ، انتخاب شغلآموزش، انتخاب رشته: هاي كليدي واژه
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دانشگاه ، مركز تحقيقات و توسعه آموزش پزشكي ،بذرافكن اليل :نويسنده مسؤول *

  bazrafcan@gmail.com. رانيا ،رازيش ،رازيش يعلوم پزشك

دانشگاه علوم  ي،دانشكده دندانپزشك ،، گروه كودكان)اريدانش( مهتاب معمارپوردكتر 
 ،ياحسان موسو ؛) memarpour@sums.ac.ir. (رانيا، رازيش، رازيش يپزشك

 ي،دندانپزشكدانشكده يي، دانشجو قاتيتحق تهيكم ي،سال آخر دندانپزشك يدانشجو
دكتر مهرداد ). ehsavi88@gmail.com( .رانيا، رازيش، رازيش يدانشگاه علوم پزشك

ي، دانشكده دندانپزشك ي،اجتماع ي، گروه سالمت دهان و دندانپزشك)ارياستاد( يوثوق
  )vossoughim@sums.ac.ir. (رانيا، رازيش، رازيش يدانشگاه علوم پزشك
  20/1/92: ، تاريخ پذيرش20/11/91: ، تاريخ اصالحيه26/9/91: تاريخ دريافت مقاله

  
  مقدمه

 تيفيك ينقش دندانپزشكان در جامعه ارتقا نيتر مهم
به  يو درمان يو ارائه خدمات بهداشت يدندان يها مراقبت

ارائه خدمات  ياما چگونگ .)1(عموم مردم است
 يها زهيبه انگبستگي به افراد جامعه  يدندانپزشك

 نيورود به ا يبرا يفعل انيدانشجو اي ندهيدندانپزشكان آ
 يالتحصيل پس از فارغ انيدانشجو. رشته و شغل دارد

 ماران،يدر درمان ب يمهارت كاف به داشتن علم و ريناگز
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و مواد ارائه شده  ديجد يها كيدر مورد تكندانش روزآمد 
از . باشند مي شايسته اي حال عملكرد حرفه نيو در ع

در  يعالقه به دانش و حرفه دندانپزشك گريد يسو
مؤثر است و عدم انتخاب  يو يشغل هنديآ ت ويموفق
رشته  نيو ادامه كار در ا تيو بدون عالقه، موفق حيصح
دندانپزشك با مشكل روبرو خواهد نمود و امكان  يرا برا

 جادياو ا يدر حرفه را برا اسيو  ياحساس سرخوردگ
 تيدر مورد امن دياحساس ترد نيهمچن .)3و2(خواهد كرد

از كشورها  يدر برخ يالتحصيل فارغپس از  يو مال يشغل
 يها سيبه شكل سرو يارائه خدمات دندانپزشك يكه برا

 ياند، سبب نگران نموده يزير برنامه يسالمت مل
  .)4(خواهد گرديد يدندانپزشك انيدانشجو
اي در  نظران معتقدند كه عوامل متعدد و پيچيده صاحب

 پس از ورود به دانشگاه وجود انينظر دانشجو رييتغ
دارد كه يكي از اين عوامل آشنا نبودن با محيط جديد و 
شناخت ناكافي دانشجو از رشته تحصيلي و آينده 

جامعه در  يآگاه شيافزا .)5(باشد تحصيل در دانشگاه مي
هاي اخير تغييرات  در سال ،ن مسألهيتأثير ا يچگونگ

و پذيرش دانشجويان در  نشيگز يها استياساسي در س
دنيا به وجود آورده، به طوري كه منجر به توجه به تمام 

 بسياري .شده است انيدانشجو نشيگز ها در يستگيشا
پذيرش دانشجو براي  هاي پزشكي معتبر دانشكده از

 ،يو استعداد ذات يژگيو ،هاي علمي عالوه بر توانمندي
قرن در  يريادگي يها خصوصيات فراشناختي و مهارت

ي  دهنده هايي كه نشان مشاركت در فعاليت حاضر مانند
پذيري، بلوغ فكري، نوآوري، تحمل،  انگيزه، مسؤوليت

 هرفي خدمت را كه الزمه ح كار، فداكاري براي ارائه پشت
  .)8تا6(دهند سالمت است، مد نظر قرار مي

پژوهشگران  ه جي تحصيلي مورد تو انتخاب رشته نديفرآ
است  نيا دؤيمطالعات م ها است و از كشور ياريدر بس

كه داليل متنوعي براي انتخاب رشته دندانپزشكي در 
توان به  جمله مي از آن. جوامع مختلف وجود دارد

مانند دستيابي به اعتبار اجتماعي، خدمت به  يموارد

اي،  به استقالل حرفه تيابيجامعه، درآمد مناسب، دس
به علم   زمان كار، عالقهامنيت اقتصادي، توانايي تنظيم 

دندانپزشكي، مهارت كار با دست و ارتباط با مردم را نام 
  ).11تا9(برد
به حرفه  يستيال دهيا ديبا د انيگذشته اكثر دانشجو در

جوامع،  رييدر حالي كه با تغ ؛وردندآ يم يرو يدندانپزشك
و تحول  ريينگرش نسل جوان در انتخاب شغل دچار تغ

 ياديرشته تا حدود ز نيورود به ا يارهايو مع دهيردگ
. ه استقرار گرفت يو اقتصاد يتحت تأثير عوامل اجتماع

 انيدانشجوبسياري از  يبرا ،يليرشته تحص رييشانس تغ
كه  تيواقع نيبا توجه به اليكن  ؛)14تا12و3(وجود دارد

 يتغيير حرفه براي دندانپزشكان به علت دوره طوالن
پذير است،  امكان ندرت بهي باال  نهيآموزش و صرف هز

 انيز ،ستنديحرفه ن نيمناسب ا يليبه هر دل كهي افراد
 ني، ب)Chambers(بر اساس گزارش چمبرز  .)8(ننديب مي
درصد از دندانپزشكان در صورت وجود شانس  50-20

را انتخاب  يانتخاب شغل، حرفه دندانپزشك يمجدد برا
نگرش  جاديازا يحاك گريمطالعه د جينتا .)15(كردند نمي

و كاهش عالقه  يدندانپزشك رشتهمنفي نسبت به 
به ادامه تحصيل با افزايش سنوات و مقطع  انيدانشجو

) درصد 15- 1( يوجود در صد كم نيبا ا, آموزشي است
 رييداوطلبانه تغ به صورتاز دندانپزشكان شغل خود را 

  .)16(دهند يم
انجام  رانيخصوص در ا نيدر ا يمتعددهاي  بررسي

و  يو همكاران، خام يمطالعات رواق است، از جمله شده
دهد كه اكثرا  همكاران، بهاروند و همكاران نشان مي

باال  ياجتماع اي، شرايط اعتبار حرفه ليبه دل انيدانشجو
را  يرشته دندانپزشك يشغل خصوص كيو داشتن 

  ).18تا16(دنماين ميانتخاب 
مشابه در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب  قاتيتحق جينتا

، ايتاني، بركايمختلف مانند امر يرشته در كشورها
مؤيد  هيو ترك هيسور ،اردن ا،ي، تانزانايدانمارك، استرال

در  يفرهنگ يها صرف نظر از تفاوت زياست كه آنها ن نيا
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 ليدال انيتوسط دانشجو يانتخاب رشته دندانپزشك
  .)27تا19(دارند يمشابه

نسبت به حرفه خود يكي  انيكه عالقه دانشجو ييآنجا از
در كيفيت ارائه خدمات بهداشتي توسط  از عوامل مؤثر

 يها موضوع كه نمونه نيبه ا تيو با عنا ،باشد آنها مي
 دانشجويان مربوط به نيشيمطالعات پ كننده در مشاركت

 و ياين مطالعه به منظور بررس ،نددانشگاه بود كي
در بين  يليرشته تحص خابانت بر مؤثرشناسايي عوامل 

 يها كننده از دانشكده شركت يكل دانشجويان دندانپزشك
 باًيكه تقر رازيدر ش ييدر كنگره دانشجو رانيمختلف در ا

به  نيهمچن. باشند، صورت گرفت ينمونه مل كي ندتوان مي
 يدختر و انتظارات اجتماع انيتعداد دانشجو شيافزا ليدل

زنان در جامعه، در  واز مردان  متفاوت يو اقتصاد
مؤثر بر انتخاب رشته  ياحتمال يها مطالعه حاضر تفاوت

قرار گرفته  يمورد بررس زيدو جنس ن نيب يدندانپزشك
  .است

  
  ها روش

 با مشاركت 1390در سال يليتحل-اين مطالعه توصيفي
 يدندانپزشك انيدانشجونفره از  325يك نمونه تصادفي 

شركت كرده  رازيش ييسطح كشور كه در كنگره دانشجو
از هر سه نفر گيري، براي نمونه. انجام شدبودند، 
 كي شدند يكنگره وارد م يكه به سالن اصل ييدانشجو

آوري  ابزار جمع. كرد مي افتينفر پرسشنامه را در
. پرسش بود 21ساخته با  اي محقق اطالعات پرسشنامه

، كه بخش اول بوددو بخش پرسشنامه مشتمل بر  نيا
معدل، مقطع تحصيلي،  جنس، سن،(سؤاالت دموگرافيك

سؤال در  21شامل و بخش دوم ) ليشهر محل تحص
 شكيمورد تأثير عوامل مختلف در انتخاب رشته دندانپز

كم  1نمره ( 7تا  1اي و اختصاص نمره  رتبه اسيبا مق
حداقل  كهي بود، به طور) نيتر تيبا اهم 7و  نيتر تياهم

. بود 147حداكثر نمره  و 21پرسشنامه  نينمره در ا
 ژهيات گذشته و به وعبراساس مطال  سؤاالت پرسشنامه

در مطالعه  .)26(تنظيم شده بود و يمطالعه واگلوم طراح
هاي  موقعيت: سؤاالت به سه دسته اصلي ومواگل

اي تقسيم  هاي حرفه هاي شغلي و مهارت اجتماعي، فرصت
ر پرسشنامه پژوهش حاضر، با توجه به د. شده بودند

فرهنگ جامعه مورد مطالعه، تعدادي از سؤاالت 
سؤال به آنها اضافه  يپرسشنامه انتخاب و همچنين تعداد

 يها زهيانگ(ي صلها در چند گروه ا گرديد و انگيزه
 يها نهيزم شيپ ،يعالقه به دانش دندانپزشك ،ياجتماع

. بندي شدند تهدس) و كسب درآمد يشغل يايمزا ،يقبل
كرونباخ  يآلفا بيها با استفاده از ضر  پرسشنامه يپاياي
 ديآن توسط اسات ييو روا ديگرد يابارزي و محاسبه 85/0

و  عيهمكار مسؤول توز يدانشجويك . تأييد شد
به  انيها و دعوت از دانشجو پرسشنامه يآور جمع

براي مراعات نكات اخالقي، . در طرح بود يهمكار
در تكميل يا كنندگان  و شركت بود نام يها ب پرسشنامه

و  هيتجز .اختيار كامل داشتند عدم تكميل پرسشنامه 
و با استفاده از  SPSSافزار  ها با نرم داده ليتحل

مانند توزيع ( استنباطي– يفيآمار توص يها روش
 يهمبستگ بي، ضر)انحراف استاندارد انگين،فراواني، مي

  .جام شدمستقل ان tو آزمون  رسونيپ
  

  نتايج
با ) دختر171پسر،  112(دانشجو نفر  283در مجموع 

نمودند،  لتكمي راها  پرسشنامه 3/22± 04/2 يسن نيانگيم
. شود بر آورد مي% 87 ييگو پاسخ زانيم بيترت نيكه به ا

عوامل مانند كسب شغل  ينمره، برخ نيانگيبر اساس م
مطمئن  يشغل ندهي، آ)92/4(ياجتماع نظرآبرومند از 

) 84/4( گريو درآمد باال نسبت به مشاغل د) 84/4(
از . بودند يدر انتخاب رشته دندانپزشك ليدال نيتر مهم
و ) 61/2( قيتحق يفرصت برا لياز قب يعوامل گريد يسو
) 65/2(يرشته دندانپزشك تيماه از يشناخت قبل اي

آنان دارا  يليرا در انتخاب رشته تحص تياهم نيتر كم
ترين انگيزه اجتماعي در  ها نشان داد كه مهم يافته .بودند
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و ) 79/3(انتخاب رشته دندانپزشكي، عامل كمك به مردم 
 نيانگيم يدر بررس. بود) 15/3(تمايل به تعامل با افراد 

تنها اختالف معنادار از لحاظ عالقه به  ،يابعاد مورد بررس
 زنان و) 13/12±86/6(مردان  نيب يدانش دندانپزشك

) =039/0p( داشت وجود رشته انتخاب در) 96/6±87/13(
دو جنس  نيب يبعدها تفاوت معنادار گرياز نظر د يول

ارتباط  آزمون همبستگي). 3تا1 و نمودار 1جدول (نبود 
و سن  يليابعاد پرسشنامه با ترم تحص نيب  يمعنادار
ابعاد  يتمام نيدر ب). <05/0p( نداد نشان انيدانشجو

معدل  نيب ميرابطه معنادار و مستق كيپرسشنامه تنها 
به دانش  انيدانشجو يبا عالقه علم انيدانشجو

  ).=007/0pو  =r+159/0(وجود داشت  ينپزشكدندا

  
  دانشجويانمقايسه ميانگين امتياز علل اصلي داليل انتخاب رشته بين دو جنس : 1جدول 

  P درجه آزادي t زن مرد  علت انتخاب رشته
  538/0  281 616/0 42/4±22/2 59/4±28/2  كسب درآمد باال

  999/0  281 000/0 00/9±13/5 00/9±68/5  هاي قبليپيش زمينه
  039/0*  281 -076/2  87/13±96/6 13/12±86/6  عالقه به دانش دندانپزشكي

  458/0  281 -744/0  14/31±37/11 05/30±95/12  مزاياي شغلي
  102/0  281 -642/1 39/10±39/5 32/9±24/5  انگيزه هاي اجتماعي

*p : معنادار است 05/0در سطح.  
  

 

  ميانگين نمره مزاياي شغلي در انتخاب رشته دندانپزشكي از نظر دانشجويان شركت كننده در مطالعه :1نمودار
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  از نظر دانشجويان شركت كننده در مطالعه هاي قبلي در انتخاب رشته دندانپزشكييش زمينه ميانگين نمره تاثير پ: 2نمودار
  
  

  
  ميانگين نمره نقش عالقه علمي در انتخاب دندانپزشكي از نظر دانشجويان شركت كننده در مطالعه :3ر نمودا

  
  بحث

 فيدماز عوامل مؤثر در ارائه خدمات  يشغل يمند رضايت
 يارهايدر صورتي كه مع. باشد در سطح جامعه مي

نادرست  يگروه پزشك يها در رشته ليشروع به تحص
قطعاً تحت  مارانيدر درمان ب تيباشد، ادامه حرفه و موفق

امر به خصوص در حرفه  نيا. خواهد گرفت تأثير قرار
اي از دانش و مهارت كار با دست  ختهيكه آم يدندانپزشك

عوامل مؤثر در انتخاب رشته . ابدي مي تياهماست، 
 يها دگاهيو د ميبا مفاه ياديتا حدود ز يدندانپزشك

  . )27(استداوطلب مرتبط  يشخص
در مطالعه حاضر نشان داده شد كه كسب شغل آبرومند 

 نيعامل انتخاب رشته در ب نيتر مهم ي،از نظر اجتماع
مشابه  قاتيتحق جيسو با نتا كه هم بوده انيدانشجو

باال و  ياجتماع تيموقع امر نشانگر نيا). 19تا17(است
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در  از نظر مردم و يرشته دندانپزشك رشيمورد پذ
انتخاب رشته توسط  يبرا يجوامع مختلف است كه عامل

  .دردگ جوانان مي
داشتن  ،مطالعهاين در انتخاب رشته در  گريعامل مهم د

 جيراستا نتا نيدر هم. بود يشغل ندهيآ خاطر از نانياطم
و همكاران، بهاروند و همكاران و ماشل  يمطالعه خام

)Mashal (و  ينشان داد كه داشتن شغل خصوص
از عوامل مهم در انتخاب رشته دندانپزشكي  ياستقالل مال

 انگريعامل ب نيا .)24و18و17(به عنوان حرفه است
با ثبات دندانپزشكان در جوامع مختلف و  تيوضع

ال، بالفاصله پس از خاطر نسل جوان از اشتغ يآسودگ
 يزير علت ضرورت برنامه نيبد. است يالتحصيل فارغ
شغل پس از فراغت از  جاديواعتماد در ا ديام جاديا يبرا

  .شود ها احساس مي شتهر يدر تمام ليتحص
از عوامل مهم در انتخاب شغل است  يكيدرآمد باال  كسب

در . كه در اكثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است
 ديشه يو همكاران در دانشكده دندانپزشك يمطالعه رواق

رشته اين در انتخاب  يدرآمد نقش مهم ي،بهشت
در حالي كه در مطالعه حاضر كسب درآمد  .)16(نداشت

 انينشجودا نيب انتخاب اين رشته  درباال عامل مهمي 
 ياقتصاد طيشرا در رييمرتبط با تغ دتوان امر مي نيا. بود

تأثير گذاشته  انيدانشجو ازيجامعه باشد كه بر عالقه و ن
  .آنان بوده است يدر انتخاب حرفه برا يمهم اريو مع

توسط  كايجامع دانشجويان دندانپزشكي امر ارزيابي
تنظيم و همكاران نشان داد كه امكان  )Weaver( وريو

ترين  ساعات كاري در اين حرفه و خدمت به جامعه مهم
در حالي كه  هاي انتخاب رشته دندانپزشكي بود، انگيزه

كسب درآمد چهارمين انگيزه دانشجويان گزارش 
 دتوان مي ي ويور تر در مطالعه كم يمال زهيانگ ).19(ديگرد

 يها درمان در مهيمرتبط با نقش مهم خدمات ب
  .جوامع باشد نيدر ا يدندانپزشك
 انيدانشجو نيو همكاران در ب) Al-Bitar( طاريمطالعه الب

علل انتخاب دندانپزشك  نيتر نشان داد كه مهم ياردن

و كمك به مردم  يداشتن شغل آبرومند از نظر اجتماع
علل انتخاب رشته  رلند،يدر ا گريدر مطالعه د). 23(بود

الل شغل، كار، استق يراحت: دندانپزشكي عبارت بودند از
حالي  در. كار منظم، در آمد باال و كمك به مردم ساعات

 ،)10(را داشت تياهم ينتر كه نقش خانواده و دوستان كم
 يدست آمده از مطالعه كنونبه جيلحاظ با نتا نيكه از ا

  .دارد يخوان هم
 يحاضر تنها از لحاظ عالقه به دانش دندانپزشك قيتحق در
پسران و دختران در انتخاب رشته اختالف معنادار  نيب

ابعاد مانند توجه به مسائل  گرياز نظر د يول مشاهده شد،
كه در مطالعات  نيوالد قيتشوو خدمت به جامعه،  ،يمال

دختران و  نيگذشته عامل اختالف در انتخاب رشته ب
دو جنس وجود  نيب يبوده، تفاوت معنادار نپسرا

ارتباط  زيو همكاران ن) Hallissey( يسيهال  .نداشت
و انتخاب شغل گزارش  تيجنس نيرا ب يمعنادار
نسبتا باال در  رشيامر با توجه به پذ نيا). 10(نكردند

توسط هر دو گروه دختر و پسر  يرشته دندانپزشك
انتخاب رشته  دردر اين ميان نقش جنسيت . باشد مي

داد،  نگرنشايمطالعات د. دندانپزشكي نيز قابل توجه است
كه دانشجويان پسر هنگام ورود به حرفه بيشتر مسائل 

 ؛)11و16(اقتصادي و استقالل كاري را مد نظر قرار داده
در حالي كه دانشجويان دختر خدمت به جامعه و مسائل 

 پزشكيگيري براي ورود به دندان انساني را در تصميم
 هيو همكاران، توص يدر مطالعه رواق). 11(دهند دخالت مي

دختران  نيرشته در ب نييعامل تع نيشتريب نيلدوا
از  دتوان مي د،ينگرش نسل جد رييتغ .)16(ديگزارش گرد

توسط  يليانتخاب رشته تحص يارهايدر مع رييعلل تغ
افزايش حضور  آن كه به دليل. باشد دختران و پسران مي
از بارزترين تغييرات در  پزشكيزنان در حرفه دندان
هاي دختران  انگيزه انجام بررسي ،ساليان اخير بوده است

 شنهادياز ورود به حرفه دندانپزشكي در شرايط كنوني پ
  ).28(دردگ مي

و  Gallagher مطالعه ،يكنون قيتحق جيبا نتا مشابه
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باال،  يمانند مرتبه شغل يهمكاران نشان داد كه عوامل
از  يزندگ يو سطح باال يدرآمد مناسب، استقالل شغل

حالي كه تجربه  است در يدندانپزشك عوامل انتخاب رشته
نقش را  نيتر تأثير دوستان و خانواده كم ايو  يشخص
  ).29(داشتند

مقايسه دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي توسط 
Crossley  وMubarik كه  در بريتانيا نشان داد

و عالقه به  يدانشجويان پزشكي بيشتر به علت نوع دوست
در حالي كه  .آورند دانش پزشكي به اين حرفه روي مي

 ،يشغل تيدانشجويان دندانپزشكي بيشتر به علت امن
 اين رشته را باال و موقعيت اجتماعي اسبكسب درآمد من

يك مطالعه درازمدت نشان داد نقش  جينتا ).20(اند برگزيده
رو به عامل احترام اجتماعي در انتخاب حرفه دندانپزشكي 

 يخوان حاضر هم قيتحق جيكه با نتا، )22(افزايش است
را تأييد  جهينت نيا نيمحقق يدارد اگرچه برخ

  .)22و10و8(كنند نمي
انتخاب شغل  يهاهزيانگ يبررس تيمطالعه اهم نيا جينتا

استعداد  جوانان و ياگاه شيافزا يبرا يزير و برنامه
مشخص  ي راقبل از انتخاب رشته دانشگاه يسنج
 ندهآي شهيپ در مدارس تكيه چنداني بر حرفه و. سازد مي

آموزان دبيرستاني  و صرفاً دانششود  نميآموزان  دانش
كه  ند،دگر آشنا مي وددر هفته مشاغل با چند شغل محد

در برخورد با . در اكثر موارد، بهره وري چنداني ندارد
 رسد تعدادي از آنها دانشجويان دندانپزشكي به نظر مي

قبل از ورود به اين رشته اطالع چنداني در مورد تحصيل 
تغيير رشته و يا  ،را نداشته و همين موضوع نهيدر اين زم

اگر . )1(در دانشگاه را به دنبال دارد يليحصت ناكاميحتي 
 يآگاه شيدانشجو توام با افزا نشيگز يها استيس

 كي ياجتماع و يعلم يآموزان از مبان دانش ها و خانواده
چه بسا انتخاب رشته براساس  ابد،يغل مناسب ارتقا ش

نه بر مبناي فشارهاي خانواده يا اطرافيان و  و يتوانمند
  .)32تا30(گيرد  صورتتنها بر طبق نمره كنكور 

از  يمطالعه نداشتن انتخاب تصادف نيا يها تياز محدود
 راياست، ز كشور يدندانپزشك انيكل دانشجو

 ندهينما ندتوان نمي ييكنندگان در كنگره دانشجو شركت
را  جينتا نيبنابرا. باشند يدندانپزشك انيتمام دانشجو

رشته  ييدانشجو تيتوان كامالً به تمام جمع نمي
  .داد ميتعم يدندانپزشك

  
  گيري نتيجه

ابعاد مؤثر به دست آمده بر انتخاب  نيتر بر اساس مهم
ي به رشته مشابه كرديدو جنس رو ،تحصيلي رشته

 ي كسباز نظر دانشجويان دندانپزشك .داشتنددندانپزشكي 
درآمد  و يشغل ندهياز آ نانياطم ،يقابل قبول اجتماع تيموقع

است، كه  يليمناسب از عوامل مهم در انتخاب رشته تحص
داوطلبان  يذات يها و استعداد التيمسأله ممكن است تما نيا

هاي  با توجه به هزينه. رشته را سركوب كند نيورود به ا
، يريشگيكيفيت خدمات پ به ارتقاي يازن آموزشي و يباال

هاي انتخاب  رسد سياست درماني به نظر مي و يبهداشت
 نياز به توجه بيشتري دارد كه در انيدانشجورشته 
از جمله اصالح روند گزينش دانشجو  ندهيهاي آ ريزي برنامه

  .رديگ قرار مدنظر بايد در كشور
  

  قدرداني
-5642مقاله حاضر مستخرج از طرح تحقيقاتي با شماره 

مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در معاونت  92
مراحل . باشد پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي

 يآن در مركز توسعه پژوهش دانشكده دندانپزشك يآمار
  .گردد يم يقدردان لهيوس نيبد كهانجام گرفته 
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Factors Influencing Dental Students’ Choice of Discipline  
 

Mahtab Memarpour1, Leila Bazrafkan2, Ehsan Mosavi3, Mehrdad Vossoughi4 
 
Abstract 
 
Introduction: Students’ choice of dentistry as the discipline of study is influenced by several factors. These 
factors influence the interest and attitude of these students towards their future career and are the important 
aspects in the quality of services provided by them. Given the importance of this issue, this study aims to 
investigate the views of dental students about important factors influencing their choice of dentistry as 
discipline, and possible differences among the two genders. 
Methods: This descriptive study was performed nationwide on dental students who had participated in 
Student Congress using random sampling. Data was collected using a questionnaire which its validity was 
approved by qualified professors and its reliability was assessed using Cronbach's alpha test. The 
questionnaire had 22 questions and was distributed among a random sample of 325 students. Their 
agreement with each question was measured on a 7-point Likert scale. Data was analyzed using descriptive 
and inferential statistical tests such as independent t -test and Pearson correlation coefficient. 
Results: A total of 283 students (112 males, 171 females) with a mean age of 22.3±2.04 completed the 
questionnaire. Based on the mean scores, factors such as a socially decent career(4.92), job security (4.84) 
and a high-paying job(4.84) were the main reasons for choosing dentistry. This is while considering 
dentistry as an opportunity for research(2.61) and having information or background about dentistry(2.65) 
were the least important factors. Investigating aspects affecting dentistry choice between the two genders, 
only being keen on the scientific aspect of dentistry was significantly higher in female students than that of 
males (P=0.039). Other factors were not significantly different between the sexes. 
Conclusion: In students’ opinion, acceptable social position, ensured future of the work and proper income 
were the most important factors in choosing dentistry. Also regarding the most important factors in choosing 
dentistry, there was not any significant difference between two sexes. Due to the high cost of education and 
the requirements for providing a high quality of health care, it seems that more attention is required toward 
the cultural superiorities and cognitive abilities necessary for the students to choose their study courses. 
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