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نسبت  رازيش يدانشگاه علوم پزشك يرشته دندانپزشك انيديدگاه دانشجو
  خود يشغل ندهيو آ يليبه رشته تحص

  
  حكمت فر، سمانه بدخش هي، سميفيس مينس ،*يتيزهره هدا

  
  

  چكيده
از  نيز يشغل تيازعوامل موفقيت در هر شغلي است و رضا يدرون تيمثبت نسبت به حرفه و داشتن رضا زهيوجود عالقه و انگ: مقدمه

 نيا انيدانشجو ينگران شيسبب افزا رياخ يها در سال يدندانپزشك انيدانشجو رشيپذتعداد  شيافزا. رديپذ تأثير مي يعوامل اجتماع
دانشجويان رشته دندانپزشكي در بدو ورود ودر پايان دوره نسبت به آينده شغلي ورشته  ديدگاهاين مطالعه باهدف بررسي  .رشته شده است

  .تحصيلي خود انجام گرفت
- 90 يليسال تحص در رازيدانشجوي رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ش 140 مقطعي برروي –اين مطالعه توصيفي : ها روش

سؤاالت پرسشنامه در زمينه ديدگاه دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آينده . م شدبا استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجا 89
مطالعه جهت تجزيه و  نيدر ا Tو آزمون ) ANOVA( طرفه واريانس يكآناليز  اسميرنوف، روفكولموگ يها آزمون .شان بود شغلي

  .تحليل اطالعات به دست آمده مورد استفاده قرار گرفتند
از ميانگين نظري اين ) 97/33±46/4(نسبت به رشته تحصيلي  انيدانشجو دگاهينمره به دست آمده از پرسشنامه د ميانگين كل: نتايج

از ) 42/16±61/2(شان  باالتر بود، اما ميانگين كل نمره حاصل از پرسشنامه ديدگاه دانشجويان نسبت به آينده شغلي) 27(پرسشنامه
هاي  ترم ينآينده شغلي دانشجويان ب ت نگرش به انتخاب رشته تحصيلي وبررسي تفاو. بود تر پايين) 18(ميانگين نظري اين پرسشنامه

تفاوت آماري معناداري نسبت به انتخاب رشته تحصيلي بين . تفاوت معناداري نشان نداد ،هاي سني مختلف گروهو  ،مختلف تحصيلي
  ).p=037/0( بود نسبت به آينده شغلي تفاوت آماري معنادار پسران بين ديدگاه دختران و اما. پسر وجود نداشت دختر و دانشجويان

 دگاهيكه اين دانشجويان د يشان بود در حال يليبه رشته تحص انيدانشجو ياز عالقمند يحاك ،يپژوهش انجام شده كنون: گيري نتيجه
 نيحاصل از ا جينتا وجه بهت. رشته است نيا شان نسبت به يشغل ندهيدر مورد آ ينگران انگريشان نداشتند كه ب يشغل ندهينسبت به آ يمثبت
  .رشته قرار دهد نيا انيدانشجو يرو شياز نظر بازار كار و اشتغال پ يشغل ندهيتري از آ افق روشن دتوان مي يآت يها يريز در برنامه قيتحق

  
  يدندانپزشك انيدانشجو ،يليتحص ،رشتهيشغل ندهيديدگاه، آ: هاي كليدي واژه

  183تا  176  ):3(12؛ 1391خرداد / در علوم پزشكي مجله ايراني آموزش
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  مقدمه

نگرش شغلي كه نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش 
است، زاييده عواملي چون شرايط محيط كار، نظام سازماني 

. تأثير عوامل فرهنگي است محيط كار و شغل، روابط حاكم بر
احساس رواني توان نتيجه گرفت رضايت شغلي  بنابراين مي

اگر فرد به  .)1(گردد است كه از عوامل اجتماعي متأثر مي

                                                                              
  9/8/90: ، تاريخ پذيرش7/8/90: الح، تاريخ اص18/2/90: تاريخ دريافت مقاله
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حتي  كننده و ادامه اشتغال خسته  شغل خود عالقمند نباشد،
تواند منجر به هدر  اين امر مي و ،)2و1(غير ممكن خواهد بود

بنابراين براي ). 3(معنوي شود هاي مادي و رفتن سرمايه
موفقيت  جود انگيزه شغلي وو  مد،آكار ادامه اشتغال مفيد و

نگرش مثبت نسبت به  ).2(شغلي رابطه متقابلي وجود دارد
آينده شغلي، انگيزه شغلي را به همراه خواهد داشت كه آن نيز 

  ).4(باعث موفقيت شغلي خواهد گرديد
نشان داد   ،1383سال  اصفهان در نتايج مطالعه انجام شده در

به آينده شغلي خود كه اكثر دانشجويان رشته پزشكي نسبت 
درصد آنها اذعان داشتند  71با اين حال . نگرش منفي داشتند

صورت شركت دوباره در آزمون سراسري مجددا  كه در
اين . گزينند مي رشته پزشكي را به عنوان انتخاب اول خود بر

نتايج حاكي از نگرش مثبت اكثر دانشجويان پزشكي نسبت به 
لعه انجام شده در همدان درمطا). 2(رشته تحصيلي خود است

، نتايج نشان داد كه دانشجويان رشته بهداشت 1388در سال 
). 3(محيط نسبت به رشته تحصيلي خود نگرش مثبت دارند

مطالعه روي دانشجويان پزشكي دانشگاه جهرم نشان داد كه 
اكثر دانشجويان نسبت به آينده شغلي خود نگران ومضطرب 

صورت شركت  د كه درهستند به طوري كه اذعان داشتن
اي بجز پزشكي انتخاب  مجدد در آزمون سراسري رشته

درصد دانشجويان دانشگاه علوم  55همچنين ). 4(خواهند كرد
پزشكي اروميه نسبت به آينده شغلي خود نگرش منفي 

اي مختص كشور ما  نگراني از آينده شغلي، مقوله). 5(داشتند
زشكان عمومي از ، اكثر پ1993درانگليس نيز در سال . نيست

در  يقيدر تحق. )6(اند آينده شغلي خود اطمينان كافي نداشته
درصد دانشجويان پزشكي معتقد بودندكه نيروي  60فرانسه 

  ).7(استپزشكي بيش از ميزان مورد نياز جامعه 
حاكي  يدندانپزشك انيدانشجو يانجام شده بر رو مطالعات

 است ورشته بوده  نيبه ا انياز نگرش مثبت دانشجو
متعدد  ليدال .اند با عالقه اين رشته را انتخاب كرده انيدانشجو

اند كه از آن جمله  ومتفاوتي براي انتخاب اين رشته داشته
جامعه،  تكمك به بهداش ،يو عالقه شخص زهيتوان به انگ مي
و  ازيعدم ن ،يو شغل يمال تيخانواده، استقالل و امن قيتشو

از احترام و وجهه  يبرخوردار ،يدولت ستميبه س يوابستگ
). 8(ارائه هنر دست خود اشاره كرد ييتوانا و ياجتماع يباال

مطالعات انجام شده  شتريب يدر مورد رشته دندانپزشك
 انيدانشجو طرشته توس نيعلل انتخاب ا يبررس رامونيپ

 نهيدر زم شتريب زيحرفه ن نيا ندهيدر مورد آ قاتيتحق بوده و
رشته به ادامه  نيا النيالتحص فارغ شيگرا و اقياشت زانيم

به ادامه كار در  شيگرا ايو  يسطوح تخصصتحصيل در 
 يدر سطح دندانپزشك يانجام كار دولت ايو  يبخش خصوص

 يمورد بررس يلشغ ندهياز آ يو نگران) 13تا9(بوده يعموم
  .قرار نگرفته است

هاي  كشورها افزايش دانشكده شتريب همانند زيكشورما ن در
آموختگان اين رشته سبب افزايش بي رويه  پزشكي ودانش
خود موجب كاهش درآمد اين گروه از افراد  پزشكان شده و

اين امر اشتياق جهت گرايش به رشته . جامعه گرديده است
هاي اخير نيز با  درسال. دندانپزشكي را افزايش داده است

) دولتي و غيردولتي(شكي بسياري هاي دندانپز دانشكده يجادا
در شهرهاي مختلف تعداد دانشجويان اين رشته افزايش 

اي كه براي پزشكان  از اين رو آينده. چشمگيري يافته است
التحصيالن دندانپزشكي نيز  متصور بوده اينك پيش روي فارغ

  .قرار دارد
بزرگ كشور تراكم دندانپزشك  يدر شهرها زياكنون ن هم

سبب  ماريكاهش ب رسدبه نظر مي و استس كامالً محسو
به  مارانيمد دندانپزشكان با سابقه و مراجعه كم بآافت در

دخالت افراد فاقد  ياز طرف. دندانپزشكان جوان تر شده است
تر بودن  ارزان ليكه به دل يدر رشته دندانپزشك تيصالح

و  يالزم چه از نظر علم يها تيفيكه فاقد ك(شان  ارائه خدمات
را جلب  يشتريب مارانيب) است يو بهداشت يچه از نظر عمل

كه بتواند آنان  يكار راه چيه ،و بر خالف دندانپزشكان كنند يم
انجام آنها  تيكه صالح ييها واز ارائه درمان ديرا محدود نما
سبب گشته تا  اين امر. وجود ندارد دينما يريرا ندارند جلوگ
  .ديدانپزشكان به وجود آتري بر سر راه دن مشكالت افزون

 دندانپزشكي عمومي، در نظام ارائه خدمات و كهيي آنجا از
جايگاه كليدي  ارتقاي سالمت دهان ودندان جامعه نقش و
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دانشجويان رشته  دگاهيد يهدف بررس دارد، اين مطالعه با
در پايان دوره نسبت به آينده  دندانپزشكي در بدو ورود و

  .انجام گرفترشته تحصيلي خود  شغلي و
  

  ها روش
مقطعي بوده كه در آن  –مطالعه توصيفي  كي اين مطالعه،

دانشجويان رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  دگاهدي
 89- 90 يليشيراز در بدو ورود و در پايان دوره در سال تحص

شان مورد بررسي قرار  رشته تحصيلي نسبت به آينده شغلي و
اول  الس 2پرسشنامه بين دانشجويان  140تعداد . گرفته است

مشغول به تحصيل در رشته ) باليني(سال آخر  2و ) علوم پايه(
  .ساده توزيع شد يدندانپزشكي به طور تصادف
 15اي پژوهشگر ساخته شامل  ابزار پژوهش، پرسشنامه

سؤال  9بخش اول شامل . مشتمل بر دو بخش بود سؤال و
 سؤال در 6مل در مورد رشته تحصيلي و بخش دوم شا

پرسشنامه قبل از توزيع از نظر روايي  .آينده شغلي بود مورد
پايايي  محتوا توسط متخصصين تأييد گرديد و صوري و

) α=73/0(از ضريب آلفاي كرونباخ  استفادهپرسشنامه نيز با 
دهي پرسشنامه بر اساس مقياس  مقياس نمره. به دست آمد

به ترتيب از كامالً  ها بود كه براي پاسخ تاييپنج ليكرت 
 بنابراين .گرفته شد نظر در 5تا  1مخالفم تا كامالً موافقم نمره 

به معناي حداكثر گرايش  5نشانه حداقل گرايش ونمره  1نمره 
 نظري نيانگيم سهيبه منظور مقا. مثبت محسوب گرديد

از  انيكسب شده توسط دانشجو نيانگيپرسشنامه با م
نمره  نظريميانگين . استفاده شد رهيمتغ كي يآزمون ت

 و 27يليدانشجويان نسبت به رشته تحص دگاهيپرسشنامه د
   .بود 18نمره پرسشنامه آينده شغلي  نظريميانگين 

 هيتجز SPSS16 يافزار آمار شده توسط نرم يجمع آور جينتا
 كولموگروف اسميرنوف يآمار يها آزمون .شدند ليتحل و

طرفه  ، آزمون واريانس يك)ها گروه يجهت بررسي همسان(
مختلف و  يها دانشكده نينمرات ب نيانگيجهت مقايسه م(

 اوتتف يجهت بررس( Tآزمون  ،)مختلف يسن يها گروه
 ليو تحل هيتجز براي زين) دختران و پسران نينمرات ب نيانگيم

  .ها مورد استفاده قرار گرفت داده
  .در نظر گرفته شد α≥05/0اين مطالعه سطح معناداري  در
  

  نتايج
 118پرسشنامه بين دانشجويان توزيع شد كه  140تعداد 

ورود به مطالعه  وقابل بررسي ) درصد 2/84(پرسشنامه 
دانشجوياني كه در اين تحقيق شركت  )درصد 61(نفر  63. بود

را پسران تشكيل  )نفر 44(درصد  39و  اندختررا كردند 
 4/27( نفر 32سال و 22تا  15) درصد 6/72(نفر  86 .دادند مي

از ) نفر 51( درصد 43. سال بودند 40تا  23بين ) درصد
از ) نفر 67(درصد  57و هيدوره علوم پا انيدانشجو
در  انيسن دانشجو نيانگيم. بودند ينيدوره بال انيدانشجو
  .بود 22±61/0 ينيسال و در مقطع بال 18±73/0 هيعلوم پا
فراواني ديدگاه دانشجويان نسبت دهنده توزيع  نشان 1جدول 

دهد  جدول نشان مي نيا. شان است يبه انتخاب رشته تحصيل
انتخاب  از). درصد 4/86( نفر 102از دانشجويان  اكثريتكه 

) رنف 83(درصد  3/70 نيهمچن .اين رشته راضي هستند
عالقه  ليرشته را دل نيا ييدرآمدزا كنندگان در مطالعه، شركت

  .اند رشته عنوان نموده نيبه ا شيو انتخاب و گرا
توزيع . دهنده كه نشان 2حاصل از جدول  جينتا يبررس در

، استشان  يشغل ندهيفراواني ديدگاه دانشجويان نسبت به آ
 انياز دانشجو) درصد 4/32(نفر  50شود كه  مشخص مي
رشته نگران هستند و  نيشان در ا يشغل ندهينسبت به آ

 شياز آنها معتقدند كه افزا) درصد 9/89(نفر  106 نيهمچن
آن را به خطر  يشغل ندهيرشته آ نيدانشجو در ا رشيپذ
از ) درصد 1/77(نفر  91جدول،  نيا جيبر اساس نتا. اندازد مي

رشته را خوب و  نياشتغال درا يحقوق يايمزا انيدانشجو
  .دانند مناسب مي

مه مربوط به نمره كل پرسشنا اريو انحراف مع ميانگين
شان  دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي دگاهيد
بود كه از ميانگين نظري نمره اين پرسشنامه ) 46/4±97/33(

است باالتر است، در حالي كه ميانگين نمره كسب شده  27كه 
 به دست 42/16±61/2از پرسشنامه مربوط به آينده شغلي 
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بود  18نمره اين پرسشنامه كه  نظري آمد كه از ميانگين
  .تر است پايين

نمرات دانشجويان درمورد عالقه به  اريو انحراف مع نيانگيم
شان به  يشغل ندهيشان نسبت به آ دگاهيو د يليرشته تحص
 هاي مختلف تحصيلي توسط آزمون واريانس يك تفكيك ترم

كه تفاوت . قرار گرفت يمورد بررس) ANOVA(طرفه 
  ). ≤12/0p(ها يافت نشد معناداري بين اين گروه يآمار
بررسي تفاوت بين ديدگاه دانشجويان درسنين مختلف  جهت

ساله ) 23- 40(و ) 20- 22(و ) 15- 19(آنها را به سه گروه سني 
 ANOVAهمچنين از آزمون  .تقسيم نموديم) برحسب تعداد(

 مورد انتخاب رشته تحصيلي و جهت بررسي تفاوت ديدگاه در

 ادههاي سني مختلف استف نگرش به آينده شغلي بين گروه نيز
 در p=218/0انتخاب رشته تحصيلي و براي  p =504/0شد كه 

دهنده عدم وجودتفاوت آماري بين  مورد آينده شغلي نشان
  .هاي سني مختلف بود گروه

داري بين ميانگين نمرات ديدگاه اتفاوت آماري معن T آزمون
دانشجويان دختر و پسر نسبت به انتخاب رشته 

در حالي كه همين ). p=324/0( نشان ندادشان  تحصيلي
تفاوت آماري معناداري بين ميانگين نمرات ديدگاه  آزمون

شان نشان  ليمورد آينده شغ پسران در دانشجويان دختران و
  .)=p) (10/1t=037/0(داد 

  
 ي توسطشغل ندهيو آ يليديدگاه نسبت به رشته تحصفراواني مطلق و نسبي  انتخاب گويه هاي پرسشنامه  عيتوز :1 جدول

  دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
كامالً   سؤاالت رشته تحصيلي

  موافقم
نظري   موافقم

  ندارم
كامالً   مخالفم

  مخالفم
  8)8/6(  27)9/22(  21)8/17(  49)5/41(  13)11( اين رشته را انتخاب كرد چون ديگران آنرا به من توصيه كردند-1
  7)9/5(  3)5/2(  12)102(  53)9/44(  49)5/41( من از انتخاب اين رشته راضي هستم-2
  7)9/5(  35)7/29(  39)1/33(  32)0/27(  5)2/4( اهداف دروس ارائه شده با نيازهاي فردي و انتظارات دانشجويان متناسب است-3
  1)8/0(  12)2/10(  25)2/21(  48)7/40(  31)3/26( من پس از تحصيل دراين رشته عالقه بيشتري نسبت به رشته ام پيدا كردم-4
  -    6)1/5(  18)3/15(  55)6/46(  38)2/32( كندبه نظر من رشته من در مقاطع باالتر ارزش بيشتري پيدا مي-5
  2)7/1(  4)4/3(  7)9/5(  61)7/51(  43)4/36( ها نظر مناسبي نسبت به رشته ام دارنددانشجويان ديگر رشتهبه نظر من-6
  1)8/0(  5)2/4(  14)9/11(  51)2/43(  46)39( كنم نسبت به اين رشته ديد مثبتي دارنداي كه در آن زندگي مي به نظر من جامعه-7
  5)2/4(  19)1/16(  25)2/21(  50)4/42(  19)1/16( انتخاب كردماين رشته را صرفاً به دليل عالقه به آن-8
هااين رشته را انتخاب كردم زيرا درآمد آن در آينده نسبت به ساير رشته-9

  بيشتر است
)8/17(21  )5/52(62  )5/19(23  )8/6(8  )4/3(4  

  
دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه توسط   يشغل ندهينسبت به آفراواني مطلق و نسبي  انتخاب گويه هاي پرسشنامه ديدگاه  عيتوز :2جدول 

  علوم پزشكي شيراز

كامالً  سؤاالت آينده شغلي
نظري   موافقم  موافقم

كامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

اساتيد اين رشته باعث ترغيب دانشجويان براي پيدا كردن رشته-1
  11)3/9(  36)5/30(  44)3/37(  17)4/14(  9)6/7(  شوند  تخصصي مناسب مي

  1)8/0(  4)4/3(  22)6/18(  72)61( 19)1/16( باشدبه نظر من مزاياي حقوقي اشتغال دراين رشته مناسب مي-2
  9)6/7(  33)28(  26)22(  38)2/32( 12)2/10( من نسبت به بازار كار دراين رشته نگراني ندارم-3
به نظر من وضعيت اشتغال براي مقاطع دكتري بهتر مقطع تخصصي-4

  9)6/7(  47)8/39(  42)6/35(  17)4/14(  3)5/2(  باشد  مي
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  2)7/1(  3)5/2(  12)2/10(  73)9/61( 27)9/22( من كار كردن در زمينه دندانپزشكي را دوست دارم-5
افزايش پذيرش دانشجو در اين رشته آينده شغلي آن را به خظر-6

  1)8/0(  1)8/0(  9)6/7(  33)28(  73)9/61(  اندازد مي

  
  بحث

دانشجويان رشته دندانپزشكي  دگاهياين مطالعه د در
شان مورد بررسي  آينده شغلي نسبت به رشته تحصيلي و

تك تك سؤاالت مطرح شده مورد . قرار گرفته است
براين  .تحليل آماري قرار گرفتند مورد تجزيه و بررسي و

اساس از ارزيابي سؤاالت مربوط به رشته تحصيلي 
از دانشجويان  ييشود كه درصد باال مشخص مي

نتايج آماري به دست . ازانتخاب اين رشته راضي هستند
دهنده اين واقعيت است كه گرايش به اين رشته  آمده نشان

به دليل آن است كه تصور  ميان دانشجويان عمدتاً در
ي بيشتر نسبت به ديگر يدرآمدزاذهني ازاين رشته 

از دانشجوياني  ياديدر حالي كه تعداد ز ،استها  رشته
اند كه اين  اند اظهار داشته پرسش قرار گرفته موردكه 

  .اند رشته را صرفاً به دليل عالقه به آن انتخاب كرده
به رشته تحصيلي از عوامل مهم پيشرفت وارتقاي  عالقه

قه بودن به رشته تحصيلي علمي است در حالي كه بي عال
خستگي نسبت به ادامه تحصيل  سبب نااميدي و

مطالعه،  نيا جيبه هر حال با توجه به نتا .)14(گردد مي
درصد افرادي كه اين رشته را صرفاً با عالقه 

با مطالعات ديگر  مقايسهاند در شان انتخاب كرده شخصي
) 2(ايران در مورد دانشجويان پزشكي انجام شده در

علت . بيشتر بوده است) 3(نشجويان بهداشت محيطودا
كه دانشجويان دندانپزشكي اين رشته را نسبت به  اين

كنند  هاي پزشكي با عالقه بيشتري انتخاب مي ساير رشته
بودن  باالترتوان  هاي دانشجويان مي را با توجه به پاسخ

وجهه اجتماعي، درآمد بيشتر وامكان تحصيل در مقاطع 
يافته مشابهي را در . ي روحي عنوان كردارضا باالتر و

هاي  روي دانشجويان رشته مطالعات انجام شده بر
توان مشاهده  ساير كشورها مي پزشكي درايران و

اي كه  به دست آمده در مطالعه جينتا). 18تا15(نمود

 انيدانشجو يو همكاران بر رو) Karibe( بيتوسط كر
پن انجام شد و ژا لنديتا سه كشور كانادا، يدندانپزشك

 نيا انياز دانشجو ياديز ارينشان داد كه در صد بس
  .)8(اند انتخاب نموده يشخص ليرشته را با عالقه و تما

 انيدانشجو ياي كه در انگلستان بر رو مطالعه نيهمچن
نشان داد كه در نظر گرفتن  زيانجام شد ن يدندانپزشك

» يحرفه تخصص« كيبه عنوان  يدندان پزشك يها يژگيو
نسبت  انيرشته توسط دانشجو نيا يانتخاب و برتر ديكل

نظر با  نيو از ا) 10(عنوان شده است يبه رشته پزشك
  .مشابهت دارد و يمطالعه ما همخوان يها افتهي

از دانشجويان در پاسخ  ياديدرصد ز ،يدر مطالعه كنون
به تأثير ميزان پذيرش دانشجو در افزايش خطر آينده 

از دانشجويان نسبت  يو تعداد. اند دهشغلي آن را تأييد كر
  .اند به بازار كار اين رشته نگراني خود را ابراز داشته

 در اي است كه اخيرًا مورد آينده شغلي مقوله در نگراني
هاي وابسته به آن  هاي پزشكي و ساير رشته مورد رشته

روي  مطالعات انجام شده بر. رو به فزوني گذاشته است
 هاي مختلف در دانشكده پزشكي دردانشجويان گروه 

و ) 3(دانشجويان رشته بهداشت محيط و) 17و4و2(ايران
نيز بيانگر اين واقعيت ) 18و7تا5(ساير كشورهاي جهان

  .است
 شتريدر ب يبه رشته دندانپزشك يابي كه راه ييآنجا از

مستلزم گذراندن  بوده و ارسختيبس يغرب يكشورها
كه خود  استگزاف  يها نهيپرداخت هز مراحل دشوار و

 گردد، يدانشجو م رشيبه خود سبب محدود شدن پذ
ها و  بحران نيچن نيرشته را كمتر دچار ا نيا انيدانشجو
آنها  يبرا ييها ينگران نيچنحداقل كند و  مي ييها استرس
  .است گزارش نشدهتاكنون 

رشته  نيروي دانشجويان ا انجام شده بر پژوهش در
تر  آن پايين نظريميانگين نمره آينده شغلي از ميانگين 
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نيز  نمره از نظر آماري در بين سنين مختلف و نيا  ،است
نگرش  سهيهاي مختلف تفاوتي را نشان نداد ولي مقا ترم

 يپسران نسبت به آينده شغلي تفاوت معنادار دختران و
ه مردان ك باشد قتيحق نيا انگريتواند ب نشان داد كه مي ار

از . نگرانند بيشتر از زنان نسبت به آينده شغلي خود
تري  هنوز هم مردان مسؤوليت سنگين رانيآنجايي كه در ا

 افتهي نينسبت به زنان در قبال تأمين خانواده دارند ا
در مورد تفاوت نگرش نسبت به . رسد منطقي به نظر مي

 انيدانشجو يرو در مطالعه انجام شده بر يشغل ندهيآ
نشان داده شد كه  زيسال پنجم در هلند ن يندانپزشكد

 ندهيانتظارات مردان و زنان دانشجو نسبت به آ طرح و
  ).13(استشان متفاوت  يشغل
رويه دانشجويان  پذيرش بي، فعلي جامعه ايران شرايط در

گرايش بيش از حد  دندانپزشكي و هاي پزشكي و دررشته
نقش بسزايي كه (هاي آنها  خانواده دانش آموزان و

به رشته دندانپزشكي، سبب ) درانتخاب اين رشته دارند
به اين رشته شده است  شيافزايش بيش از حد معمول گرا

آينده اين رشته را به دليل كاهش  ندازا كه خود چشم
) 19(بازار كار امكان تحرك شغلي و منافع اجتماعي و

  .نمايد و كدر مي رهيت
نظرات حداكثر  آن شد تا بر يمطالعه حاضر سع در

وجود امكان  نيبا ا يشود ول يگردآور انيدانشجو
با . فراهم نشد قيتحق نيدر ا انيشركت دادن همه دانشجو

 انياز دانشجو ييوجود خوشبختانه درصد باال نيا
به هر حال . مورد پرسش قرار گرفتند رازيش يدندانپزشك
 انيدانشجو ين مطالعه به تماميا يها افتهي ميجهت تعم

 ريسا مشابه در قيبه انجام تحق ازيرشته ن نيا
كشور وجود دارد تا بتوان با  يدندانپزشك يها دانشكده

 سهيو امكان مقا نمود هيها تك افتهي نيبه ا يشتريب نانياطم
 نيهمچن. دكررا فراهم  انيدانشجو نيا انيها در م نگرش
مربوطه  نيمسؤول وسطت جينتا نيتوجه به ا و يبررس
را جهت  نهيزم نيدر ا ديمف يكارها تواند راه مي

 تيو ترب رشيدر امر پذ يبهتر و بازنگر يها يريز برنامه
  .ديارائه نما ندهيدندانپزشكان در آ

  
  گيري نتيجه

از دانشجويان  ييمطالعه، درصد باال نيا جيبر اساس ننا
دندانپزشكي با عالقمندي رشته تحصيلي خود را انتخاب 

 دگاهيوجود، د نياند و از آن راضي هستند ولي با ا كرده
لذا توجه . شان نداشتند ياي به آينده شغل كنندهدواريام

 نياو تأثير دادن  قيتحق نيحاصل از ا جيبه نتا نيمسؤول
 يدندانپزشكدر رشته  يآت يها يريز در برنامه جينتا
 نيدانشجو در ا رشيتعادل در پذ جاديسبب ا دتوان مي

از نظر بازار  يشغل ندهيتري از آ رشته شود تا افق روشن
  .رديآنها قرار گ يرو شيكار و اشتغال پ
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Attitudes of Shiraz Dental Students toward Their Discipline and 
Future Career 

 
Zohreh Hedayati1, Nasim Seifi2, Somayeh Hekmatfar3, Samaneh Badakhsh4 

 
Abstract 
 
Introduction: Interest, motivation, and satisfaction toward job are the factors guarantee the success in 
occupation. Job satisfaction itself is influenced by social factors. The rising admission rates of dental schools 
have further increased the anxiety of their students in recent years. This investigation was conducted on 
dental students to assess their attitude toward future career and the discipline at the time of entrance and 
graduation. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on 140 dental students of Shiraz University 
of Medical Sciences within academic years 2010-2011 using a questionnaire made by researcher. The items 
of the questionnaire were about students’ attitude toward their discipline and future career. Data was 
analyzed by Kolmograph-Smirnove, ANOVA, and t-test. 
Results: The mean of total scores for the questionnaire related to student’s attitude toward their discipline 
(33.97+ 4.46) was higher than its theoretical mean score (27). The mean of total scores for the questionnaire 
related to student’s attitude toward their future career (16.42 +2.61) was lower than its theoretical mean 
(18). Investigating the difference between attitude toward discipline and future career among students of 
different semesters and age groups revealed no significant difference. Accordingly, no significant statistical 
difference was also realized between male and female students regarding the attitude toward discipline. But 
a statistically significant difference was observed between genders considering the attitude toward future 
career (P=0.037). 
Conclusion: This study showed that dental students of Shiraz University of Medical Sciences are interested 
in their discipline whereas their attitude toward future career was not desirable. This represents their 
anxiety toward future career. The results of this study could be taken into consideration for future planning 
and therefore open up a brighter horizon for the future career of these students. 
 
Keywords: Attitude, future career, discipline, dental students. 
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