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  پزشكي كرمان پزشكي در دانشجويان دانشكده دندان هاي ورود به رشته دندان انگيزه
  

  پور السادات هاشمي مريم
  

  
  چكيده
پزشكي  انتخاب رشته دندان. اش مطرح بوده است ترين تصميمات هر فرد در طول زندگي انتخاب شغل به عنوان يكي از مهم :مقدمه

اين مطالعه . باشد پذير مي پزشكي به ندرت امكان ، زيرا معموالً تغيير حرفه در رشته دندانپذيرد بايد با دقت و تأمل بيشتري صورت
  .انجام شد 1384پزشكي سال اول و دوم كرمان در سال  با هدف تعيين عوامل مؤثر در انتخاب اين رشته در ميان دانشجويان دندان

. در اين مطالعه توصيفي شركت داده شدند) نفر 52(كرمان  پزشكي كليه دانشجويان سال اول و دوم دانشكده دندان :ها روش
پزشكي به صورت جمع ايفا در  هاي ورود به رشته دندان اي پايا و روا شامل اطالعات فردي و سؤاالتي در مورد انگيزه پرسشنامه

  .تحليل شدند SPSS-11.5ه وينتي و برنام - ها با آمار توصيفي و استفاده از آزمون من اختيار دانشجويان قرار گرفت و داده
پزشكي  پزشكي بود، اگرچه امكان كار با دست كمترين تأثير را در انتخاب رشته دندان ترين انگيزه انتخاب دندان ارتباط با مردم، مهم :نتايج
هاي  پسران توصيهمقايسه ميان دو جنس نشان داد كه دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر به عامل درآمد و دختران بيش از . داشت

  .اند خانواده را در انتخاب رشته خود دخالت داده
از  باشد و با بسياري شده بود متفاوت از ساير نقاط دنيا نميپزشكي در كرمان  عواملي كه سبب انتخاب رشته دندان :گيري نتيجه

  .مطالعات انجام شده در سطح جهاني مطابقت دارد
  

  .كي، انگيزه، انتخاب رشتهپزش دانشجوي دندان :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
ترين تصميمات هـر فـرد    انتخاب شغل به عنوان يكي از مهم

با انتخاب يك شـغل، فـرد بايـد    . اش مطرح است در طول زندگي
در اين . اش بنمايد هزينه و وقت زيادي را صرف آموزش حرفه

ــته   ــاب رش ــان، انتخ ــته    مي ــاً رش ــگاهي و خصوص ــاي دانش ه
پزشكي بايد با دقت و تأمل بيشتري صورت پـذيرد زيـرا    دندان

با توجه به رقابـت شـديد در ايـن عرصـه و بررسـي مطالعـات       
پزشكي بـه نـدرت و    گذشته، معموالً تغيير حرفه در رشته دندان

                                           
، گروه )استاديار(پور  السادات هاشمي دكتر مريم .آدرس مكاتبه 

پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  هاي دهان، دانشكده دندان بيماري
  .كرمان، انتهاي خيابان شفا، بلوار جمهوري اسالمي، كرمان

E-mail: m_s_hashemipoor@yahoo.com 
 17/2/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  10/7/84اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 27/3/85اصالح شده و در تاريخ 

). 2و1(دباشـ  پـذير مـي   با صـرف هزينـه و وقـت زيـادي امكـان     
وقـت، هزينـه و تالشـي كـه در     رغـم   تعدادي از دانشجويان، علـي 

تغيير رشته حتـي در  . كنند اند، اقدام  به تغيير رشته مي انتخاب داشته
بسـياري از  . باشـد  مانند آمريكا در حال افزايش مـي كشورهايي 

هــا مربـوط بـه عــدم شـناخت فـرد از رشــته      ايـن تغييـر رشـته   
  ).1(ر رشته مورد نظر استتحصيلي و يا عدم موفقيت د

هـاي متعـددي در كشـورهاي     اين موضـوع سـبب پـژوهش   
هـاي مـؤثر بـر انتخـاب رشـته       جهان در رابطه بـا عوامـل و انگيـزه   

انــد كــه  دادهمطالعــات مختلــف نشــان . پزشــكي شــده اســت دنــدان
پزشـكي دارنـد    دانشجويان داليل متفاوتي براي انتخاب رشته دنـدان 

، خـدمت بـه جامعـه، كسـب     اجتمـاعي  كه شامل موقعيت و احترام
درآمد، توانايي تنظيم زمان كاري، توانايي انجام كار بـا دسـت،   
داشتن مطب مستقل، ارتباط با مردم و توصـيه خـانواده بـوده    

  ).8تا1(است
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ورود  هـاي  هاي اخير، مطالعاتي در مورد تفاوت انگيـزه  در سال
سـاس  گرفته و بر اين اپزشكي و پزشكي صورت  به رشته دندان

نسـبت بـه پزشـكي متفـاوت      پزشكي هاي دانشجويان دندان انگيزه
، )Zadik(گزارش شده اسـت، بـراي مثـال، در مطالعـه زايـدك      

ــدان  ــجويان دن ــه   دانش ــه جنب ــتري ب ــل بيش ــكي تماي ــاي  پزش ه
هايي همچون كمك به مردم،  درآمدزايي اين شغل داشته و جنبه

ــري   ــت كمت ــت  از اهمي ــوده اس ــوردار ب ــام مقا. برخ ــه، در مق يس
عوامل شخصيتي اين شغل مانند موقعيـت و  به  دانشجويان پزشكي

احتــرام اجتمــاعي و ارتبــاط بــا مــردم بــيش از عامــل درآمــد فكــر  
  ).10و9(كنند مي

اي، نظرات دختران و پسران در مورد بعضي عوامـل   در مطالعه
پزشـكي، دختـران، خـدمت و مسـائل      مرتبط با انتخاب رشته دنـدان 

اقتصـادي و اسـتقالل كـاري را بيشـتر     سائل انساني، و پسران، م
  ).11(اند مطرح نموده

بطور كلي، در مدارس ايران، تكيه چنداني بر انتخـاب شـغل   
مشـاغل بـا   آموزان دبيرستاني در هفتـه   شود و صرفاً دانش نمي

وري  بهـره  شـوند كـه در اكثـر مـوارد،     چند شغل محدود آشـنا مـي  
پزشـكي بـه    جويان دنـدان همچنين در برخورد با دانش. چنداني ندارد

قبـل از ورود بـه ايـن رشـته اطـالع      رسد تعدادي از آنهـا   نظر مي
نداشته و همـين موضـوع   چنداني در مورد تحصيل در اين رشته 

در . شـود  سبب تغيير رشته و يا حتي عدم موفقيت در تحصـيل مـي  
پزشـكي بـه عنـوان يـك شـغل، در بـين        ضمن، انتخاب رشته دنـدان 

باشـد و تنهـا مطالعـه در     ه خوبي مشخص نميبايراني  دانشجويان
دســترس در ايــن زمينــه توســط رواقــي و همكــاران صــورت      

و مطالعات ديگر اغلب با تأكيد بـر روي رشـته پزشـكي    ) 12(پذيرفته
  .اند بوده

تواند  ذكر شناخت عوامل مؤثر در انتخاب يك رشته مي
راهگشاي بسياري از مشكالت تغيير رشته و جلوگيري از صرف 

هاي مسؤولين بهداشت  از طرفي، يكي از دغدغه. و هزينه باشد وقت
و درمان كشور، بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران، 

به منظور آشنايي با . است پزشكي خصوصاً در عرصه دندان
هاي  هاي انتخاب رشته، مطالعه حاضر با هدف تعيين انگيزه انگيزه

شجويان سال اول و دوم پزشكي در ميان دان انتخاب رشته دندان
انجام گرديد تا گامي  1384پزشكي كرمان در سال  دانشكده دندان

انگيزشي باشد و با ارتقاي اين عوامل براي شناخت بهتر عوامل 
پزشكان  بتوان در جهت بهبود كيفيت خدمات ارائه شده دندان

  .كوشش نمود

  
  ها روش

و از  )(descriptiveپژوهش حاضر يك مطالعـه توصـيفي   
. بود) cross-sectional(لحاظ زماني از دسته مطالعات مقطعي 

جامعه مـورد نظـر در ايـن پـژوهش، دانشـجويان سـال اول و دوم       
گيــري  پزشــكي كرمــان هســتند كــه بــا روش نمونــه  رشــته دنــدان

علت انتخاب اين دانشـجويان، عـدم ورود   . سرشماري انتخاب شدند
رسـد   زيرا به نظر ميبه كلينيك و صرفاً گذراندن دروس تئوري بود 

با ورود دانشجويان به كلينيك و يا حتي قبل از كلينيك و شروع كار 
هاي شخصي و يا توانايي در كارهاي  عملي، عواملي همچون مهارت

  .عملي، در انگيزه دانشجويان مؤثر باشد
ايفـا در اختيـار    ساخته به صورت جمـع  اي محقق پرسشنامه

قرار گرفت و سـپس  ) نفر 52(كليه دانشجويان سال اول و دوم 
از ايشان خواسته شد كـه آن را تكميـل و در همـان جلسـه بـه      

اين پرسشنامه بر اساس بررسي ساير . پژوهشگر تحويل دهند
مطالعات و خصوصاً سؤاالت مطـرح شـده در مطالعـه واگلـوم     

)Vaglum (تنظيم شد)در مطالعه واگلوم سـؤاالت بـه سـه    ). 13
هــاي شــغلي و  عي، فرصــتهــاي اجتمــا دســته اصــلي موقعيــت

در پرسشنامه پـژوهش  . اي تقسيم شده بودند هاي حرفه مهارت
حاضر، با توجه بـه فرهنـگ جامعـه مـورد مطالعـه، تعـدادي از       
سؤاالت پرسشنامه انتخـاب و همچنـين تعـداد سـؤال بـه آنهـا       

بعـد از  . بنـدي شـدند   گروه دسته 9ها در  اضافه گرديد و انگيزه
وسط پژوهشگر، سؤاالت اصلي به ترجمه سؤاالت پرسشنامه ت

همراه ترجمه آنها توسط تعدادي از همكاران متخصص در ايـن  
رشــته بررســي شــد و بعــد از اصــالح و تنظــيم آنهــا، روايــي  
پرسشنامه نيز توسـط كارشناسـان تأييـد و سـپس در اختيـار      

پايـايي پرسشـنامه بـا محاسـبه آلفـاي      . دانشجويان قرار گرفت
  .)=63/0α(ل بود كرونباخ تا حدي قابل قبو

از دانشجويان خواسته شد ميزان تأثير هر كـدام از عوامـل   
پزشكي را بـا انتخـاب يكـي از     ذكر شده در انتخاب رشته دندان

انتخـاب  . اعـالم نماينـد  ) اهميت، نسبتاً مهم و مهم بي(هاي  گزينه
و ) Crossley(لــي  كــراس هــا براســاس مطالعــات ايــن مقيــاس

گـويي   قابل ذكر است قبل از پاسخ. )13و10(واگلوم انجام گرفت
گزينــه فــوق  3دانشــجويان بــه پرسشــنامه، در مــورد انتخــاب 

بدين صـورت كـه اگـر مـورد     . توضيحات الزم به آنها داده شد
ــا  75ســؤال ســهمي در حــد  درصــد در انتخــاب رشــته  100ت
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درصـد   75تا  50پزشكي داشته، گزينه مهم و در محدوده  دندان
. اهميت انتخاب كننـد  تر از آن را گزينه بيگزينه نسبتاً مهم و كم

اهميـت   ها به موارد مهم، نسبتاً مهم و بي گذاري پاسخ براي نمره
  .تا يك داده شد 3به ترتيب نمرات 

ها به آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد و براي  داده
ويتني  - هاي مختلف از آزمون آماري من مقايسه انگيزش در گروه

)Mann-Whitney (افزار  نرم درSPSS-11.5 استفاده شد.  
  

  نتايج
ــكده     52از  ــجويان دانش ــار دانش ــه در اختي ــنامه ك پرسش
 )درصــد 5/88(پاســخنامه  46پزشــكي كرمــان قــرار گرفــت،  دنــدان

 24دانشـجوي سـال اول و دوم،    46از مجموع . بازگردانده شد
. پسـر بودنـد  ) درصـد  8/47(نفر  22دختر و ) درصد 2/52(نفر 

 6/23±1/1و در پسـران   5/20±1/7در دختـران   ميانگين سـني 
  .بود 93/21±04/5سال و در كل دانشجويان 
هــاي ورود بــه رشــته دانشــجويان  توزيــع فراوانــي انگيــزه

كـه  پزشكي در جدول يك ارائه گرديده و بيانگر آن اسـت   دندان
. بوده است پزشكي ارتباط با مردم اولين انگيزه انتخاب رشته دندان

، موقعيت و احترام اجتماعي و توصيه خانواده خدمت به جامعه
امكان كـار بـا دسـت و داشـتن     . هاي بعدي قرار داشتند در رتبه

را در انتخـاب رشـته   مطب مستقل در اين رشـته كمتـرين تـأثير    
همچنــين درآمــد پنجمــين دليــل حضــور . انــد پزشــكي داشــته دنــدان

  .پزشكي بود دنداندانشجويان در رشته 
ه انتخاب رشته ميـان دانشـجويان دختـر و    مقايسه نمرات انگيز

كننده در مطالعه نشان داد كـه عامـل درآمـد بـه عنـوان       پسر شركت
انگيزه انتخاب رشته دانشـجويان پسـر بـيش از دانشـجويان دختـر      

دانشـجويان  ). P=044/0(دار بـوده اسـت    بوده و اين اختالف معنـي 
ط بـا  هـاي خـانواده و ارتبـا    دختر بيش از دانشجويان پسر توصـيه 

و دانشـجويان پسـر   . دهند مردم را در انتخاب رشته خود دخالت مي
براي خدمت به جامعه، كار با دست و داشتن مطـب مسـتقل اهميـت    

  ).2جدول (بيشتري قائل بودند 
  

پزشـكي سـال    توزيع فراواني پاسخ دانشجويان دندان :1جدول 
هـاي   پزشكي كرمان در مورد انگيـزه  اول و دوم دانشكده دندان

  1384رود به رشته در سال و
  اهميت بي  نسبتاً مهم  مهم  انگيزه

  %2/2  %9/10  %87  ارتباط با مردم
  %2/2  %4/17  %4/80  خدمت به جامعه
  %8/6  %5/20  %7/72  موقعيت اجتماعي
  %2/2  %1/26  %7/71  توصيه خانواده

  %7/6  %4/24  %9/68  درآمد
  %13  %9/23  %63  عالقه به اين رشته
  %7/26  %2/22  %1/51  داشتن مطب مستقل
  %4/30  %1/26  %5/43  تنظيم ساعات كاري
  %8/31  %5/29  %6/38  امكان كار با دست

  
هاي انتخاب رشته در دانشـجويان   ميانه نمرات انگيزه :2جدول 

  1385پزشكي كرمان در سال  دختر و پسر دانشكده دندان
  دختر  پسر  انگيزه

  29/25  55/21  ارتباط با مردم
  63/20  64/26  خدمت به جامعه
  39/22  61/22  موقعيت اجتماعي
  38/25  45/21  توصيه خانواده

  58/19  9/26  درآمد
  13/22  25  عالقه به اين رشته
  7/20  41/25  داشتن مطب مستقل
  56/23  43/23  تنظيم ساعات كاري
  04/20  19/25  امكان كار با دست

  
  بحث

ــي   ــه عل ــق نشــان داد ك ــن تحقي ــت   اي ــر در جمعي ــم تغيي رغ
پزشكي قابل  هاي انتخاب رشته دندان شجويان كشور، انگيزهدان

  .باشد مقايسه با بعضي از كشورها مي
كننده در اين مطالعه ارتباط بـا مـردم را    دانشجويان شركت

ــم ــدان   مه ــل انتخــاب رشــته دن ــرين دلي ــد پزشــكي دانســته ت . ان
پزشكان از جمله افرادي هستند كه در طـول دوره كـاري    دندان

مختلفـي از نظـر فرهنـگ، سـطح سـواد و ميـزان        خود با افـراد 
كننـد و شـايد نسـبت بـه سـاير مشـاغل        تحصيالت برخورد مي

هـاي بهداشـتي، مـدت زمـان بيشـتري را بـا بيمـار خـود          رشته
هاي اين  رسد كه يكي از جذابيت بنابراين، به نظر مي. گذرانند مي

 از طرف ديگر، انتخاب گزينه ارتباط. حرفه، تماس با مردم باشد
پزشكي به عنـوان   دهنده اين مطلب است كه دندان با مردم نشان
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شود كه بـا انتخـاب    يك شغل اجتماعي مطرح است و تصور مي
  .اين شغل بتوان با افراد بيشتري در تماس بود

پزشـكي شـامل داشـتن     اي، داليل انتخاب رشته دندان در مطالعه
و  مطب مستقل، استقالل فردي، سـاعات كـار مـنظم، كسـب درآمـد     

هـاي آشـنايان و    خدمت بـه همنـوع بـوده و عـواملي ماننـد توصـيه      
  ).5(آرزوي اين شغل كمترين درجه اهميت را داشته است

درآمـد،  اي ديگـر،   پزشكي در مطالعـه  هاي شغل دندان انگيزه
ارتباط با مردم، استقالل شغلي و موقعيت اجتمـاعي بـوده در حـالي    

ه مردم و وارد شدن شغلي، كمك ب مندي كه عواملي همچون عالقه
  ).1(به كادر بهداشتي از كمترين اهميت برخوردار بوده است

در استراليا نيز بيشـترين داليـل انتخـاب رشـته، داشـتن مطـب       
هاي اين حرفه و كسب در آمد بوده  مستقل، خدمت به مردم، جذابيت

هايي با اهميت كمتر شامل امكان كار با دست، ارتباط با  انگيزه. است
آور  وختن دانش و كسب معلومـات و بـه صـورت شـگفت    مردم، آم

  ).7(موقعيت واحترام اجتماعي بود
جامعـه،  در آفريقا عوامل انتخاب اين رشته شامل خدمت به 

كسب موقعيت اجتماعي، استقالل كاري و كسب درآمد اعـالم شـده،   
در حالي كه عواملي مانند كسب معلومات و ساعات كار منظم اهميت 

  ).8(ستچنداني نداشته ا
اي در اسكاتلند نشان داد كه دانشجويان پسر نسـبت بـه    مطالعه

پزشكي را تحت تـأثير عوامـل    داري رشته دندان دختران بطور معني
وقت توجـه   كنند در حالي كه دختران به اشتغال نيمه مالي انتخاب مي

  ).14(دارند
دهـد، داليـل    هاي متعـدد نشـان مـي    همان طور كه نتايج بررسي

هـا تـا حـدي در مطالعـات مختلـف       ته براسـاس اولويـت  انتخاب رش
توان بـه فرهنـگ جامعـه، مسـايل      باشد كه اين امر را مي متفاوت مي

  .اندوزي در جامعه نسبت داد اقتصادي و تمايل به دانش
در اين تحقيق، خدمت به جامعه، پس از ارتباط با مردم، دومـين  

خـدمت بـه جامعـه يكـي از     . بـود  پزشكي انگيزه انتخاب حرفه دندان
پزشـكي حتـي در    پزشـكي و دنـدان   هايي همانند هاي شغل ويژگي

اهميت خدمت . باشد سنين جواني و قبل از ورود به دانشگاه مي
دهد كه دهان نيز به عنوان عضوي با اهميت  به جامعه نشان مي

دهنـده   از اعضاي بدن در انتخاب اين رشته مطرح است و نشان
  .باشد هاي آينده مي ار اين رشته در طي سالتوسعه پايد

همچنين در اين مطالعه، موقعيت اجتماعي بعد از ارتباط با مردم 
اولويت انگيزه خدمت بـه جامعـه بـر    . و خدمت به جامعه قرار داشت

پزشـكي قابـل    موقعيت و احترام اجتماعي بـراي دانشـجويان دنـدان   

يابي به موقعيـت  دهد كه دست مطالعات مختلف نشان مي. توجه است
هـاي مهـم بـراي انتخـاب حرفـه       و احترام اجتماعي از ديگـر انگيـزه  

جايگاه بااليي از نظر انگيزه دندانپزشكي بوده است و اين موضوع 
 3انتخــاب رشــته در بــين دانشــجويان دارد و حــداقل در بــين  

اين در حالي است كه ). 18تا15و7(انتخاب اول قرار داشته است
رام و موقعيت اجتماعي نسبت به ساير عوامل اي، احت در مطالعه

  ).19(تري برخوردار بوده است از موقعيت پايين
در ايــن مطالعــه، درآمــد عامــل چنــدان مهمــي بــراي ورود  

شـايد ايـن   . پزشـكي نبـوده اسـت    دانشجويان بـه حرفـه دنـدان   
آموختگـان ايـن رشـته در     دهنده سير صعودي دانش وضعيت نشان

كاري كمتر براي اين رشته و درآمد باالتر طي چند سال اخير، بازار 
تواند تا حدي اين موضوع را توجيه  برخي مشاغل ديگر باشد كه مي

بـا ايـن وجـود، نبايـد تـأثير عامـل درآمـد در انتخـاب حرفـه          . نمايد
  .پزشكي را ناديده گرفت دندان

اي، عــواملي همچــون كســب درآمــد بــه عنــوان   در مطالعــه
زشــكي مــد نظــر دانشــجويان بــوده پ هــاي ورود بــه دنــدان انگيــزه
بـه  هنگـام ورود   اي ديگـر، دانشـجويان پسـر    در مطالعه). 14(است

حرفه بيشتر مسائل اقتصـادي و اسـتقالل كـاري را مـد نظـر قـرار       
و مسـائل  دادند، در حالي كه دانشجويان دختر خدمت به جامعه  مي

دخالـت   پزشـكي  گيري براي ورود به دندان انساني را در تصميم
  ).11(اند دهدا مي

در ميان عوامل مؤثر بر انتخاب حرفه دندانپزشـكي، امكـان   
پزشــكي كمتــرين تــأثير را بــر  كــار بــا دســت در حرفــه دنــدان

ايـن  . گيري دانشجويان در انتخـاب حرفـه داشـته اسـت     تصميم
پزشـكي   رسد زيـرا دنـدان   كننده به نظر مي مطلب مقداري نگران

علمي، كـاري همـراه   اي است كه عالوه بر كسب معلومات  حرفه
با ذوق هنري بوده و نياز به مهارت دست به علت كـار دشـوار   

آموزان در هنگام انتخاب ايـن   بنابراين، بايد دانش. كلينيكي دارد
شـايد بـه همـين دليـل     . رشته به اين امر توجه بيشتري بنماينـد 

ترين علت  است كه دانشجويان سوئد امكان كار با دست را مهم
  ).17(اند پزشكي دانسته دانانتخاب رشته دن

ــان      ــور زن ــبت حض ــورها نس ــياري از كش ــه در بس اگرچ
پزشكي  پزشك افزايش يافته و اين افزايش در حرفه دندان دندان

از بارزترين تغييرات ساليان اخير بوده است و حضـور بيشـتر   
پزشـكي دنيـا نشـان     هـاي دنـدان   دختران در بعضي از دانشكده

) 24تا20(حرفه در حال تغيير استدهد كه فضاي مردانه اين  مي
  .ولي در مطالعه ما، نسبت جنسيت مشابه بود
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سـال   درصد از دانشجويان 58در بررسي انجام شده در تونس، 
درصد در  9/6در استراليا نيز اين در صد از ). 24(اول زن بودند

). 26و25(رسـيده اسـت   1987در سال  8/13به  1974تا  1973سال 
ــ آموختگــان جديــد در آمريكــا نيــز زن  شســي و دو درصــد از دان

ايـن  . هاي آمريكا تعداد زنان زيادتر است دانشگاهباشند و در  مي
پزشـكي بـه عنـوان يـك      دهنده تغييراتي در انتخاب دنـدان  نشان

  ).22تا21و11(باشد شغل در آن كشور مي
رسـد يكـي از داليـل حضـور بيشـتر زنـان در        به نظـر مـي  

در . يـن شـغل بـراي آنهـا باشـد     مطالعات قبلي، جذابيت بيشتر ا
پزشكي به صورت نيمه  ضمن، به دليل اينكه كار در حرفه دندان

تواننـد وقـت بيشـتري را     پـذير اسـت، زنـان مـي     وقت نيز امكان
صرف خانواده نموده و تمايل بيشتري براي انتخاب اين شـغل  

  .داشته باشند
ــيش از      ــر ب ــجويان دخت ــان داد دانش ــر نش ــه حاض مطالع

هـاي خـانواده در    ر به ارتباط با مردم و توصيهدانشجويان پس
دهنـده توجـه    اين وضعيت نشـان . دهند انتخاب رشته اهميت مي
هـاي اجتمـاعي ايـن شـغل و وابسـتگي       بيشتر دختران به جنبـه 

باشـد، در حـالي كـه     بيشتر فرزندان دختـر بـه والدينشـان مـي    
درآمـد هنگـام   پسران بيش از دانشجويان دختر به نقـش عامـل   

با توجـه بـه نقـش درآمـد در     . نمايند پزشكي توجه مي ب دندانانتخا
تـوان بـا    دانشجويان پسـر، مـي   پزشكي براي انتخاب رشته دندان

هـاي درآمـدزايي ايـن شـغل، تمايـل بيشـتري در        توضيح جنبـه 
  .انتخاب اين رشته در پسران ايجاد كرد

تـرين انگيـزه    خدمت به جامعه پس از ارتباط با مـردم مهـم  
پزشكي بوده است و اين  از حضور در رشته دنداندانشجويان 

دهنده اين موضوع است كه انگيزه براي انتخاب اين رشته  نشان
  .باشد وابسته به يك نوع پندار شغلي و خدمت اجتماعي مي

ريزي و  توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق در امر برنامه
شود،  مي آموزان پيشنهاد انتخاب دانشجويان و راهنمايي بهتر دانش

اگرچه به منظور دقت بيشتر و نتيجه بهتر، مطالعاتي از اين دست در 
ريزي مفيدتر  نتايج كلي براي برنامهسرتاسر كشور الزم است و 

  .باشد مي
  

  گيري نتيجه
شده پزشكي در كرمان  عواملي كه سبب انتخاب رشته دندان

لعات از مطا باشد و با بسياري بود متفاوت از ساير نقاط دنيا نمي
  .انجام شده در سطح جهاني مطابقت دارد
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Dental Students’ Motivations for Entering Dentistry in Kerman School of Dentistry 
 

Hashemipour M 
 

Abstract 
 
Introduction: Career choice is one of the most important decisions every individual makes in his life. 
Meanwhile, choosing dentistry as a job should be accomplished with more precise considerations because 
changing this job is rarely possible. Thereby, this study was done to determine important factors in 
choosing dentistry among first and second year dentistry students in Kerman University of Medical 
Sciences in 2005.  
Methods: All first and second year dentistry students from Kerman School of Dentistry (n=52) participated 
in this descriptive study. A valid and reliable questionnaire asking about students’ demographic characteris-
tics and their motivations for entering dentistry was distributed as group administered. The result was 
analyzed by Mann-Whitney U test along using SPSS 11.5. 
Results: The most important motivation for choosing dentistry was “relationship with people”, whereas 
manual working was the least important motive. Male students were more likely to be motivated by income 
while female students were more likely to be influenced by their parents' advice. 
Conclusion: Relationship with people has a high position in dentistry profession. Therefore, dentistry is 
considered as a social job. Since, income is an important factor for male students compared to females, this 
factor can be used for encouraging male students to choose dentistry as their profession.  
 
Key words: Dental student, Motivation, Career choice. 
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