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  مقدمه 

در اين  ، وندنك ميايفا اين خدمات  نهيكارهاي مناسب در زم ئه راهاخدمات درماني و ار يدندانپزشكان نقش مهمي در ارتقا
انجام شده متخصصان دندانپزشكي  قاتيطبق تحق. ميان نقش متخصصين دندانپزشكي از اهميت خاصي برخوردار است

و  قاتيگسترش تحق ،يدر علم دندانپزشك يمراقبت از دندان، نوآور تيفيباال بردن ك ماران،يبه ب ژهيارائه خدمات و در
  .دارند يدينقش كل ينيبال يها پژوهش

را تحت تأثير  يدندانپزشك يتخصص يها از رشته كياي هر  به طور گسترده ريدر سه دهه اخ يو فن يعلم يها شرفتيپ
 دايخود را در اين رشته پ گاهيبه مرور زمان شكل گرفته است و جا يدندانپزشك يتخصص يها رشته ).1(قرار داده است

. كنند ها گرايش پيدا مي رشته نياز ا يكيهاي خاص خود به  زهيهر كدام با انگ انيراستا دانشجو نيكرده است و در هم
خانواده و والدين، هاي فردي و عواملي مانند جنس،  ههمانند انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصيلي نيز تحت تأثير انگيز

به عنوان مثال . اجتماعي، ميزان تحصيالت والدين، و كشور و محل زندگي است -دوستان، معلمان، وضعيت اقتصادي
حالي كه در كشورهاي در  انتخاب شغل در كشورهاي توسعه يافته بيشتر تحت تأثير خويشاوندان و دوستان است در

اي در آمريكا نشان داد كه دستياران  مطالعه ).2(تري دارند ه نقش اساسيها در اين زمين معل، والدين و مسعهحال تو
ترين عامل در انتخاب اين رشته  تخصصي ارتودنسي، رضايت شغلي، شيوه زندگي و ساختار شغلي مناسب را مهم

هاي  رشتهبه  يدندانپزشك انيدانشجو ليتما نهيدر حالي كه تاكنون مطالعات محدودي در زم). 3(كنند تخصصي ذكر مي
  .وجود دارد ايو دن رانيتخصصي در ا

 يرشته، دانشجوي تخصص 11دانشكده در  14وجود دارد كه تنها در  رانيدر ا يدانشكده دندانپزشك 25حال حاضر  در
با ). 4(ندهستمتخصص در كشور مشغول به كار  1000از  شيشود كه در حال حاضر ب زده مي نيشود و تخم مي رفتهيپذ

به  ازيبر ن يليدل يگستردگ نيخاصي برخوردار است و ا ياز گستردگ يامروزه رشته دندانپزشك كه نيتوجه به ا

                                                 
كرمان،  يدهان، دانشكده دندانپزشك يها يماريب يگروه آموزش هاي دهان و دندان، عضو مركز تحقيقات بيماري ،)ارياستاد( پور يهاشم السادات ميدكتر مر :نويسنده مسؤول *

  m_s_hashemipour@yahoo.com. كرمان، ايران
 دكتر الهه سرداري، دندانپزشك  ؛)m_s_hashemipour@yahoo.com. (كرمان، ايران كرمان، يدهان، دانشكده دندانپزشك يها يماريب يگروه آموزش) ارياستاد(نادر نوابي  دكتر

)elasiiib@gmail.com(  
  .هاي آن پرداخت گرديده است غ در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كرمان تصويب و هزينه/90-06است كه با شماره  اين نوشته برگرفته از طرح تحقيقاتي

  21/7/90: ، تاريخ پذيرش18/7/90: ، تاريخ اصالح9/4/90: اين نوشتهتاريخ دريافت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 4

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1692-en.html


  و همكاران پور السادات هاشمي مريم دانشجويان ليبه ادامه تحص ليعوامل مؤثر بر تما
 

  http://journals.mui.ac.ir )8(11؛ 1390اسفند / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      980

بالطبع ضرورت گام برداشتن به سمت بررسي تمايل دانشجويان  ،است يمختلف دندانپزشك يها شدن شاخه يتخصص
عوامل مؤثر بر  ينظور بررساساس مطالعه حاضر به م نيبر هم. كند پزشكي را توجيه ميندانهاي تخصصي د به رشته

 يها دانشكده انيدر دانشجو يمختلف تخصص يها در رشته ليدانشجويان رشته دندانپزشكي به ادامه تحص لتماي
  .انجام شد 1389-1390كرمان، رفسنجان و زاهدان در سال  يدندانپزشك

كرمان،  يدندانپزشك يها سال چهارم، پنجم و ششم دانشكده انيدر يك مطالعه توصيفي مقطعي دانشجو: روش
گيري ساده جهت شركت در مطالعه  نفر با روش نمونه 302به تعداد  89-90رفسنجان، و زاهدان در سال تحصيلي 

و  ياطالعات فرد يها و روا شامل قسمت ايساخته و پا اي محقق آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع .انتخاب شدند
و ) سؤال 9( ليبه ادامه تحص ليهاي مربوط به عدم تما گويه )سؤال 8(ي مند هاي مربوط به علل عالقه دموگرافيك، گويه

مقياس پرسشنامه به صورت سه . ديگرد يطراح) گويه 5(خاص يانتخاب رشته تخصص ليهاي مربوط به دال گويه
مهم نمره   خپاس يبرا. هاي ورود به رشته تخصصي طراحي شدند اهميت در مورد انگيزه مهم و بي تاًاي، مهم، نسب درجه

پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  .شد نمره صفر در نظر گرفته مي تياهم يو ب 1، نسبتا مهم نمره 2
)85/0=α (ديتعيين گرد.  

موجود در آموزش قرار  ستيبر اساس لدندانپزشكي مذكور در اختيار كليه دانشجويان سال چهارم تا ششم  پرسشنامه
تا نظر خود را در مورد هر كدام از سؤاالت  ديداشتند درخواست گرد يبه همكار ليكه تما يانياز دانشجو. گرفت

صورت ه داده شد كه كليه اطالعات ب نانيبه افراد اطم. ندينما انياهميت ب مهم و بي نسبتاًپرسشنامه به صورت مهم، 
شده و با  يها كد گذار اطالعات، داده يآور بعد از جمع. شود گزارش ميكلي آن  ارآم محرمانه باقي مانده و صرفاً

  .گرفتند قرار ليو تحل هيمورد تجز SPSS-17.5 يبرنامه آمار يمجذور كا يها استفاده از آزمون
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت )درصد 1/90( نفر 281هاي  هاي توزيع شده پرسشنامه از ميان پرسشنامه: نتايج

) درصد 7/31(نفر 89از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ) درصد 5/39( نفر 111از اين تعداد 
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم ) درصد 8/28( نفر 81دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان و 

نفر جنسيت  3و مؤنث بودند) درصد 7/59(نفر  166مذكر و ) درصد 3/40( نفر 112تعداد . پزشكي زاهدان بودند
از مردان  شيو زنان ب بودند ليبه ادامه تحص لياز افراد ما) درصد 3/73(نفر  206. خود را مشخص نكرده بودند

به استخدام در  لياتم ل،يدال نيتر مهم ليبه ادامه تحص ليتما ليدر رابطه با دال. داشتند ليبه ادامه تحص ليتما
 تيهمچون كسب موقع يليدال ضمناً. ديبهتر با مردم گزارش گرد باطبه ارت يخانواده و دسترس هيدانشگاه، توص

از  شتريبه معلومات ب يبهتر و دسترس ياجتماع تيكسب موقع شتر،يبه كار بهتر و ب يبهتر، دسترس ياقتصاد
  .بودند نهيزم نيدر ا انيدانشجو ليدال نيتر تياهم يب
مسافرت به  ل،يبر عدم موافقت آنها با ادامه تحص يخانواده مبن هيتوص بيبه ترت نهيزم نيدر ا ليعدم تما ليدال نيشتريب

  .و عدم وجود رشته مورد عالقه بودند يمشكالت مال ،خارج از كشور
 زانيم نيشتريب كسياطفال و نوجوانان، اندودانت يدندانپزشك ،يميترم ،يارتودنس يها مطالعه نشان داد كه رشته نيا

و  ،دهان يها يماريدر رشته ب ليبه ادامه تحص ليتما انياز دانشجو چكدامياست كه ه يدر حال نيتقاضا را داشته و ا
خانواده، دوره  ليها تما رشته نيانتخاب ا يبرا انيدانشجو ليدال نيتر مهم نيهمچن. را نداشتند ياجتماع يدندانپزشك

ها داشتند شامل  رشته نيدر انتخاب ا يكمتر تيكه اهم يموارد. ديبه مردم ذكر گرد شتريتر و خدمت ب كوتاه ليتحص
  .بودند يو جنبه اقتصاد يو منزلت اجتماع تيعالقه صرف به علم آن رشته، موقع
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است كه در ) Bea , Anderson( ليندرسون و براستا با نتايج مطالعه ا تمايل زياد دانشجويان به ادامه تحصيل هم: بحث
و همكاران، ) Ireland( رلنديانجام شده توسط آ قاتيتحق). 5(داشتند ليبه ادامه تحص ليدانشجويان تما درصد 8/62آن 
در  ليادامه تحص يتقاضا برا شيدهنده افزا نشان) Hull, Darby(ي بو دار وليو ه ،و همكاران) Al-Dlaigan( گانيالدل

  ).8تا6(است يدندانپزشك يتخصص يها رشته
به  يخانواده و دسترس هيبه استخدام در دانشگاه، توص ليتما ل،يبه ادامه تحص ليتما ليترين دال مطالعه مهم نيا در

 كه يهاشم  ، اگرچه با مطالعه محمود)11تا9(دارد يمطالعات مشابه همخوان ريبا سا كه ديارتباط بهتر با مردم گزارش گرد
 تيبه موقع دنيباالتر، رس يعلم يها به رتبه دنيمعلومات، رس شياشامل افز ليبه ادامه تحص ليتما ليترين دال مهم

  ).12(بهتر بودند تفاوت دارد ياجتماع
همكاران  و يدستجرد ديو وح ،و همكاران يدانشجويان به استخدام در دانشگاه مشابه با نتايج مطالعه خام ليتما

در صورتي كه نتايج مطالعاتي در دانشجويان تخصصي ارتودنسي كانادا و امريكا نشان داد كه دستياران  ؛)13و9(است
 نفورديمطالعه فروسچل و اسك). 3و1(علمي ندارند عضو هيأت نوانتخصصي به داليل مالي تمايلي به كار در دانشگاه به ع

)Skinford  وFroeschle ( دندانپزشكي آمريكا نشان داد كه اعضاي  يها دانشكده علمي نفر از اعضاي هيأت 451بر روي
و  ميكله سبب كاهش عالقه به كار آكادأعلمي از حقوق كم و ساعت كاري تمام وقت ناراضي هستند و اين مس هيأت

  ).14(نگراني در اكثر جوامع شده است
 ياجتماع تيكسب موقع شتر،يبه كار بهتر و ب يبهتر، دسترس ياقتصاد تيهمچون كسب موقع يليمطالعه حاضر دال در

 يعدم عالقمند ليدال نيتر نشان داد كه مهم يمحمودهاشم. بودند نهيزم نيدر ا انيدانشجو ليدال نيتر تياهم يبهتر از ب
و شروع كار بالفاصله پس از  يدر امتحان تخصص تيموفق از يمشكالت ناش ل،يشامل خسته شدن از تحص انيدانشجو
  ).12(است ليتحص فراغت از

برخوردار  يكمتر تيهم چون كمك به مردم از اهم ييها و همكاران، جنبه) Zadik( كيمطالعه انجام شده توسط زد در
  ).16(است) Allen(كه مشابه با مطالعه آلن  )15(بودند
 انياز دانشجو كدام چيتقاضا را داشته و ه زانيم نيشترياطفال ب يدندانپزشك ،يميترم ،يجراح ،يارتودنس يها رشته
 يبرا انيدانشجو ليدال نيتر مهم. نداشتند ياجتماع يدهان و دندانپزشك يها يماريدر رشته ب ليبه ادامه تحص ليتما

مطالعات  ريكه با سا د،يبه مردم ذكر گرد شتريو خدمت ب تر كوتاه ليخانواده، دوره تحص ليها تما رشته نيانتخاب ا
  ).12و9و8(دارد يهمخوان
 النيالتحص قابل توجه فارغ تيتوان اذعان نمود كه اكثر مي يو به طور كل يمطالعه كنون جيبا توجه به نتا: گيري نتيجه

تنها محدود به  قيتحق نيا جيكه نتا نيبا توجه به ا .دارند ليبه ادامه تحص ليتما ،يمورد بررس يها دانشكده يدندانپزشك
و  نهيزم نيها در ا دانشكده ريسا انيدانشجو يها زهياز انگ يآگاه يشود برا مي شنهادياست پ يسه دانشكده دندانپزشك

 يدندانپزشك يها در دانشكده زين يمشابه قاتيشان، تحق قيها و عال زهيانتخاب رشته متناسب با انگ يآنها به سو تيهدا
  .ها انجام شود دانشگاه ريسا

 رفتهيكرمان انجام پذ يدانشگاه علوم پزشك يآور و فن قاتيمعاونت تحق يو معنو يمال تيپژوهش با حما نيا :قدرداني
مراتب  لهيوس نيبد. در كتابخانه دانشكده دندانپزشكي كرمان به ثبت رسيده است 699و با شماره پايان نامه  است
  .گردد معاونت اعالم مي نياز ا يقدردان
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