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 مقدمه
عنوان ممتازترین مفهوم روانشناسی اجتماعی ش بهامروزه مطالعه نگر   

ها، . به طور کلی ترکیب شناخت (1) ای در پژوهش داردجایگاه ویژه

ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک مسئله را نگرش شخص احساس

. موفقیت در هر کار و رسیدن به هدف (2)گویندنسبت به آن مسئله می

 باشد.نیازمند نوعی نگرش مثبت به آن عمل یا هدف می

شغلی برای اشتغال مفید و کارآمد امری ضروری و مهم است.  یانگیزه

وجود ارتباط مستقیمی بین نگرش مثبت و موفقیت شغلی در آینده 

 خسته اشتغال ادامه نباشد، عالقمند خود . در مقابل اگر فرد به شغل(3)دارد

. نتایج مطالعه انجام شده در (4, 3) بود خواهد ممکن حتی غیر و کننده

پزشکی  ییان رشتهاکثر دانشجونگرش منفی  ،1313اصفهان در سال 

در  دیگری ی. در مطالعه(4)نشان داد  را شغلی خود ینسبت به آینده

بهداشت محیط  یدانشجویان رشته، نشان داد که 1311همدان در سال 

ای بر در مطالعه. (3)تحصیلی خود نگرش مثبت داشتند ینسبت به رشته

 یاکثر دانشجویان نسبت به آینده ،دانشجویان پزشکی دانشگاه جهرمروی 

ه در کبه طوری که اذعان داشتند  بودندشغلی خود نگران و مضطرب 

ای به جز پزشکی انتخاب صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری رشته

. در جهان شمول استای شغلی، مقوله ی. نگرانی از آینده(5)خواهند کرد

شغلی خود  ی، اکثر پزشکان عمومی از آینده1333انگلیس نیز در سال 

درصد دانشجویان  67. در تحقیقی در فرانسه (6)اطمینان کافی نداشتند

پزشکی معتقد بودند که نیروی پزشکی بیش از میزان مورد نیاز جامعه 

 .(0)است

 دندانی هایکیفیت مراقبت ارتقای جامعه در دندانپزشکان شنق ترین مهم

 چگونگی اما است، مردم به عموم درمانی و بهداشتی خدمات یارائه و

های انگیزه به بستگی جامعه افراد به خدمات دندانپزشکی یارائه

 شغل و این رشته به ورود برای فعلی دانشجویان یا آینده دندانپزشکان

دندانپزشک به عالقه فرد به این حرفه موقعیت و آینده شغلی  .(1)دارد

عدم انتخاب صحیح و بدون عالقه، موفقیت و  در صورت موثر است و

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 21 تا  9 صفحات ،89پاییز ،35شماره ،21 یدوره و همکاران. ییاضر 

 آزاد دسترسی                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 رشته این به ورود برای فعلی دانشجویان یا آینده دندانپزشکان هایانگیزه به بستگی جامعه افراد به دندانپزشکی خدمات ارائه چگونگی :زمینه و هدف: 

 تحصیلی یرشته به بتنس کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی یدانشکده دانشجویان رضایت و دیدگاه بررسی مطالعه این از هدف.دارد شغل و

 باشدمی خود شغلی یآینده و

 تحصیلی سال در کرمانشاه دندانپزشکی یدانشکده الملل بین و سراسری ورودی دانشجویان از نفر 223 مقطعی توصیفی مطالعه این در روش بررسی: 

 یرشته از رضایت سنجش سوال 3 شامل) استفاده مورد رداستاندا پرسشنامه. بود دسترس در گیری نمونه روش. گرفتند قرار مطالعه مورد 1335-1336

 .شدند تحلیل و تجزیه استنباطی و توصیفی هایآزمون توسط هاداده. گرفت قرار دانشجویان اختیار در( شغلی یآینده سوال 6 و تحصیلی

 همچنین. بودند راضی خود رشته انتخاب از( % 5/03) ندانشجویا اکثر. گردید تکمیل دانشجویان توسط( پاسخگویی % 3/06)  پرسشنامه 223 ها: یافته

 این در دانشجو پذیرش افزایش بودند معتقد دانشجویان از درصد 1/14. کردند اعالم خود یرشته انتخاب دلیل را رشته این زایی درآمد درصد 2/02

 دانشجویان دیدگاه نمرات میانگین با ورودی نوع و ورود سال سیت،جن سن، بین داری معنی آماری اختالف. اندازدمی خطر به را آن شغلی یآینده رشته

 (.P>75/7) نداشت وجود شغلی یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه و تحصیلی یرشته به نسبت

 کسب و رشته به قهعال باال، درآمد کسب و هستند راضی خود تحصیلی یرشته انتخاب از دانشجویان اکثر داد نشان مطالعه این نتایج گیری: نتیجه

 .است دانشجویان بین در رشته انتخاب عوامل ترینمهم از باال اجتماعی موقعیت

 .دانشجویان دیدگاه ،دندانپزشکی ،شغلی یآینده ،تحصیلی یرشته :واژگان کلیدی
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. مطالعات (17, 3) شدادامه کار برای دندانپزشک با مشکل روبه رو خواهد 

انجام شده بر روی دانشجویان دندانپزشکی حاکی از نگرش مثبت 

دندانپزشکی بیشتر  یدانشجویان به این رشته بوده است. در مورد رشته

این رشته توسط مطالعات انجام شده پیرامون بررسی علل انتخاب 

شغلی مورد بررسی قرار نگرفته  یدانشجویان بوده و نگرانی از آینده

 .(15-11)است

 دندانپزشکیی رشته انتخاب برای متنوعی دالیل است که این مؤید مطالعات

 مانند به مواردی توانمی جمله آن از دارد که وجود مختلف عدر جوام

 به دستیابی مناسب، درآمد به جامعه، خدمت اجتماعی، اعتبار به دستیابی

علم  به عالقه کار، زمان تنظیم توانایی اقتصادی، ای، امنیتحرفه استقالل

 .(16) نام برد را مردم با ارتباط و دست با کار مهارت دندانپزشکی،

-حرفه اعتبار دلیل به اکثر دانشجویان دهندمی نشان ایران در قبلی مطالعات

 دندانپزشکی یرشته خصوصی شغل یک داشتن باال و اجتماعی شرایط ای،

زم به ذکر است که در ایران تاکنون . ال(13-10)نمایندمی انتخاب را

های دانشجویان با شرایط مختلف ای به بررسی مقایسه دیدگاهمطالعه

بین الملل( نپرداخته است و این  و ورود به دانشگاه) ورودی ینحوه

 مطالعه از این لحاظ دارای نوآوری است.

در  بین الملل و با توجه به شرایط متفاوتی که دانشجویان ورودی سراسری

 واند ورود به دانشگاه و پذیرش از طریق کنکور سراسری داشته ینحوه

 یرود نحوههای داخلی دارند، گمان میطبعا شرایط متفاوتی با دانشگاه

تحصیلی  یشغلی و رشته ینگرش و دیدگاه دانشجویان نسبت به آینده

جاد هایی داشته باشد. هم چنین از آن جایی که برای ایخود باهم تفاوت

تغییرات سازنده وجود اطالعات در مورد وضع موجود و نگرش 

-تحصیلی خود ضروری به نظر می یدانشجویان مختلف نسبت به رشته

 انیدانشجو تیو رضا دگاهید یبررسبنابراین این مطالعه با هدف  ،رسد

 یکرمانشاه نسبت به رشته یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک یدانشکده

و سپس  1335-36در سال تحصیلی  خود یشغل یندهیو آ یلیتحص

این دانشجویان با توجه به شرایط ورود به  رضایت و مقایسه بین دیدگاه

 طراحی و اجرا شد. ،دانشگاه

 

 روش بررسی

 دانشجویان ورودی سراسرینفر از  223 در این مطالعه توصیفی مقطعی    

-1335تحصیلی دندانپزشکی کرمانشاه در سال  یبین الملل دانشکده و

حجم نمونه از نتایج  یمورد مطالعه قرار گرفتند. برای محاسبه 1336

انحراف  (27) هدایتی و همکاران یمطالعات پیشین استفاده شد. در مطالعه

بود.  S = 46/4 تحصیلی  یمعیار متغیر دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته

حجم نمونه  ( حداقلدقت) d = 76/7  و α = 75/7با در نظر گرفتن 

 وآمار تمامی دانشجویان ورودی سراسری  .نفر بدست آمد 213برابر با 

حدود  که از اداره آموزش اخذ شد 35تا  37بین الملل دانشکده از سال 

 117 ودانشجوی ورودی سراسری  117 را شامل شد متشکل ازنفر  237

ه ب اشتغالدر دانشکده  کههای مختلف دانشجوی بین الملل در ورودی

نمونه گیری  نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. 223در کل  .داشتندتحصیل 

دانشجویان  بهو از طریق توزیع پرسشنامه آسان  ایدسترس  دربه صورت 

اهداف مطالعه به طور کامل برای  دندانپزشکی انجام گرفت. یدانشکده

مورد  پرسشنامه ما از همه دانشجویان به تفصیل توسط محقق بیان شد.

 15شامل  بهره بردیم که در این مطالعه  ،(27هدایتی و همکاران)تفاده اس

-تحصیلی و آینده یرشتهرضایت از سوال و مشتمل بر دو بخش در مورد 

تایید  هدایتی و همکاران یمطالعهشغلی بود که روایی و پایایی آن در  ی

رضایت از  سوال در مورد 3. بخش اول شامل (27) (α=03/7) شده بود

شغلی است.  یسوال در مورد آینده 6تحصیلی و بخش دوم شامل  یتهرش

 Likert)مقیاس نمره دهی پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج تایی

scale) ها به ترتیب نمرات زیر در نظر گرفته شد: است که برای پاسخ

= کامال 5= موافقم و 4= نظری ندارم، 3= مخالفم، 2=کامال مخالفم، 1

ها توسط دانشجویان و جمع از توزیع و تکمیل پرسشنامه موافقم. پس

 ,SPSS Inc., IL)ها توسط نرم افزار آماریها توسط محقق دادهآوری آن

USA)   SPSS  های توصیفی و استنباطی تجزیه و و آزمون 11نسخه

در قسمت آمار توصیفی معیارهای گرایش مرکزی و  تحلیل شدند.

ش شد. در قسمت آمار استنباطی بررسی پراکندگی به همراه جدول گزار

 ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنفنرمال بودن داده

(Kolmogorov-Smirnov) های انجام شد. بدلیل نرمال بودن متغیرهای نمره

 دو نمونه مستقل-( از آزمون تیP>75/7مربوط به پرسشنامه )

(Independent Samples T-test) و گروه و از آزمون برای مقایسه بین د

برای مقایسه بیش از دو گروه استفاده  شد.  (ANOVA)آنالیز واریانس

 Tukey's) های دوتایی نیز از آزمون تعقیبی توکیهمچنین برای مقایسه

Post Hoc Test) های مربوط استفاده شد. برای بررسی ارتباط سن با نمره

( از ضریب P=74/7) متغیر سننداشتن توزیع نرمال، به پرسشنامه بدلیل 

در  75/7داری در این مطالعه همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سطح معنی

 Ir.kums.rec.1396.426 اخالق . روش کار این مطالعه با کدنظر گرفته شد

مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورد تصویب قرار گرفت. 

نان داده شد که ها بی نام تکمیل شد و به دانشجویان اطمیپرسشنامه

ان نزد محقق محفوظ خواهد ـمحتوای اطالعات جمع آوری شده از ایش

 .ماند
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 هایافته
 پرسشنامه 223 که شد توزیع دانشجویان بین پرسشنامه 237 تعداد   

  مرد 171 حاضر یمطالعه در. گردید تکمیل دانشجویان توسط( % 3/06)

 

 ورودی دانشجویان. داشتند حضور( % 6/51) زن 115 و( % 4/41)

( % 3/35) نفر 17 الملل بین ودانشجویان( % 1/64) نفر 143 سراسری

 .بود سال 2/23±3/3 دانشجویان سنی میانگین. بودند

 کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان توسط تحصیلی یرشته به نسبت دیدگاه پرسشنامه های گویه انتخاب نسبی و مطلق فراوانی : توزیع2جدول 

نحوه ورود  

 به دانشگاه

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم  مخالفم کامال مخالفم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

این رشته را انتخاب کردم چون دیگران آن 

 را به من توصیه کردند

ورودی 

 سراسری

16 2/11 36 2/25 10 3/11 63 1/44 11 0/0 

 1/0 6 4/23 11 6/15 12 6/21 22 0/24 13 بین الملل

ورودی  من از انتخاب این رشته راضی هستم

 سراسری

4 1/2 3 3/6 27 7/14 62 4/43 41 6/33 

 3/42 33 6/41 32 2/5 4 3/3 3 5/6 5 بین الملل

اهداف دروس ارایه شده با نیازهای فردی 

 و انتظارات دانشجویان متناسب است

ورودی 

 سریسرا

15 6/17 53 5/41 20 7/13 30 1/26 4 1/2 

 5/6 5 5/32 25 1/22 10 1/35 20 3/3 3 بین الملل

من پس از تحصیل در این رشته عالقه 

 ام پیدا کردمبیشتری نسبت به رشته

ورودی 

 سراسری

1 6/5 27 7/14 31 0/21 50 3/33 20 3/11 

 3/21 22 3/32 25 4/11 14 1/11 3 3/0 6 بین الملل

به نظر من رشته من در مقاطع باالتر ارزش 

 کندبیشتری پیدا می

ورودی 

 سراسری

3 1/2 3 3/6 16 2/11 61 0/42 54 1/30 

 4/34 33 1/47 31 6/6 5 3/0 6 3/1 1 بین الملل

ها نظر به نظر من دانشجویان دیگر رشته

 ام دارندمناسبی نسبت به رشته

ورودی 

 سراسری

6 2/4 1 6/5 14 3/3 56 4/33 51 1/47 

 3/47 31 1/35 20 1/0 6 6/2 2 3/14 11 بین الملل

ای که در آن زندگی به نظر من جامعه

 میکنم نسبت به این رشته دید مثبتی دارند

ورودی 

 سراسری

4 1/2 0 3/4 11 0/0 51 0/35 07 7/43 

 6/57 33 7/33 37 6/2 2 2/5 4 6/2 2 بین الملل

عالقه به آن این رشته را صرفا به دلیل 

 انتخاب کردم

ورودی 

 سراسری

0 3/4 31 1/26 32 5/22 43 3/37 22 5/15 

 2/31 24 3/23 23 3/16 13 3/14 11 1/0 6 بین الملل

این رشته را انتخاب کردم زیرا درآمد آن 

 ها بیشتر استدر آینده نسبت به سایر رشته

ورودی 

 سراسری

1 0/7 16 2/11 26 2/11 64 1/44 36 2/25 

 4/23 11 2/53 41 0/11 3 5/6 5 2/5 4 بین الملل

 

 دیدگاه پرسشنامه هایگویه انتخاب نسبی و مطلق فراوانی توزیع 1جدول 

 علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان توسط تحصیلی یرشته به نسبت

 ونسبی مطلق فراوانی توزیع 2دهد. جدول کرمانشاه را نشان می پزشکی

 توسط شغلی یآینده به نسبت دیدگاه سشنامهپر هایگویه انتخاب

 دهد.کرمانشاه را نشان می پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان

 این در دانشجو پذیرش افزایش بودند معتقد دانشجویان از درصد 1/14

 نمره معیار انحراف و میانگین .اندازدمی خطر به را هاآن شغلی یآینده رشته

 از که بود 34/32±07/4 تحصیلیشان یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه
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 معنی آماری اختالف. بود باالتر( 20) پرسشنامه ینمره نظری میانگین

 دانشجویان در تحصیلی یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه نمره در داری

 آماری اختالف(. P=  433/7) نداشت وجود آقایان و هاخانم بین ورودی

 در تحصیلی یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه هنمر در داری معنی

( P=  731/7) داشت وجود آقایان و هاخانم بین الملل بین دانشجویان

 هاخانم نمره میانگین و 44/34±12/6 آقایان نمره میانگین کهبطوری

 دانشجویان دیدگاه نمره در داری معنی آماری اختالف. بود 35/3±06/31

 وجود آقایان و هاخانم بین دانشجویان کل در تحصیلی یرشته به نسبت

 دانشجویان دیدگاه نمره در داری معنی آماری اختالف(. P=745/7) داشت

 آقایان و هاخانم بین الملل بین دانشجویان در شغلی یآینده به نسبت

 دانشجویان دیدگاه نمره در داریمعنی آماری اختالف (.P=731/7) داشت وجود

 وجود دانشگاه ورود به مختلف هایشیوه بین حصیلیت یرشته به نسبت

 دیدگاه نمره در داری معنی آماری اختالف(. P= 541/7) نداشت

 دانشگاه به ورود مختلف هاینحوه بین شغلی یآینده به نسبت دانشجویان

 دیدگاه داری بین نمرهارتباط آماری معنی (.P=475/7) نداشت وجود

، ضریب همبستگی P ،1/7=ρ=162/7) حصیلیت یرشته به نسبت دانشجویان

، P=501/7شغلی ) یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه اسپیرمن( و نمره

741/7=ρ .(3 جدول)، ضریب همبستگی اسپیرمن( و سن وجود نداشت 

 

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی ویاندانشج توسط شغلی یآینده به نسبت دیدگاه پرسشنامه هایگویه انتخاب و نسبی مطلق فراوانی : توزیع1جدول 

 کرمانشاه

ی ورود نحوه 

 به دانشگاه

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم  مخالفم کامال مخالفم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

اساتید این رشته باعث ترغیب 

دانشجویان برای پیدا کردن رشته 

 شوندتخصصی مناسب می

ورودی 

 سراسری
23 7/22 36 3/20 42 1/31 11 6/13 0 3/5 

 1/5 4 4/6 5 2/21 22 7/41 32 2/13 15 بین الملل

به نظر من مزایای حقوقی اشتغال 

 باشددر این رشته مناسب می

ورودی 

 سراسری
2 5/1 6 5/4 24 2/11 14 6/63 16 1/12 

 5/16 13 3/51 41 1/24 13 1/5 4 5/2 2 بین الملل

نسبت به بازار کار در این رشته  من

 نگرانی ندارم

ورودی 

 سراسری
0 3/5 35 5/26 33 5/23 31 1/21 13 1/3 

 4/15 12 3/35 21 3/10 14 4/15 12 4/15 12 بین الملل

به نظر من وضعیت اشتغال برای 

مقاطع دکترا بهتر مقطع تخصصی 

 باشدمی

ورودی 

 سراسری
12 2/3 34 2/26 43 1/33 31 2/23 3 3/2 

 1/3 3 1/23 11 1/21 10 2/30 23 1/14 11 بین الملل

من کار کردن در زمینه دندانپزشکی 

 را دوست دارم

ورودی 

 سراسری
4 7/3 3 3/2 21 3/15 62 7/40 42 1/31 

 5/47 32 1/46 30 3/1 0 3/1 1 5/2 2 بین الملل

افزایش پذیرش دانشجو در این 

رشته آینده شغلی آن را به خطر 

 اندازدمی

ورودی 

 سراسری
1 1/7 1 1/6 17 6/0 11 6/13 35 7/02 

 7/62 43 5/21 10 4/11 3 3/1 1 1/3 3 بین الملل
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 ی شغلی بین زن و مرد به تفکیک دانشجویان ورودی و بین المللی تحصیلی و آیندهی دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته: مقایسه نمره3جدول 

  
 یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه

 تحصیلی
avalue-P 

 ی شغلیآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه

avalue-P 

 ی ورود به دانشگاهنحوه
جنسی

 ت
 انحراف استاندارد میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین تعداد

 53/4 76/33 66 مرد ورودی سراسری

433/7 

66 75/21 74/3 

420/7 

 76/3 63/27 00 11/4 56/32 00 زن 

  75/3 12/27 143  37/4 03/32 143 مجموع 

 12/6 44/34 42 مرد بین الملل

731/7 

42 27/21 36/3 

731/7 

 71/3 66/13 31 35/3 06/31 31 زن 

  37/3 46/27 17  33/5 23/33 17 مجموع 

 22/5 53/33 171 مرد مجموع

745/7 

171 11/21 16/3 

753/7 

 73/3 23/27 115 76/4 31/32 115 زن 

  14/3 61/27 223  07/4 34/32 223 مجموع 

bvalue-P 541/7  475/7  

a های مستقل(، نمونه-مقایسه بین زن و مرد )آزمون تیb های مستقل(، نمونه-)آزمون تی مقایسه بین نحوه ورود به دانشگاه 

 

 بین تحصیلی یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه نمره مقایسه 4 جدول

 اختالف. دهدمی نشان را ورود ینحوه تفکیک به مختلف ورود یهاسال

 یرشته به نسبت دانشجویان دیدگاه نمره میانگین در داریمعنی آماری

 دانشگاه به مختلف ورود هایسال بین ورودی دانشجویان در تحصیلی

 سال سراسری ورودی دانشجویان کهبطوری( P=771/7) داشت وجود

 و 1333 سال سراسری ورودی دانشجویان و میانگین بیشترین دارای 1337

  .بودند میانگین کمترین دارای 1335

 از که بود 65/27±2/3 شغلی آینده به مربوط پرسشنامه ینمره میانگین

 نمره در داری معنی آماری اختالف. بود باالتر( 11) آن نظری میانگین

 بین ورودی دانشجویان در شغلی یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه

 (. P=  420/7) نداشت وجود آقایان و هاخانم

 یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه ینمره در داری معنی آماری اختالف

 731/7) داشت وجود آقایان و هاخانم بین الملل بین دانشجویان در شغلی

 =P )هاخانم نمره میانگین و 27/21±36/3 آقایان نمره میانگین بطوریکه  

 

 به مربوط پرسشنامه نمره در داری معنی آماری اختالف. بود 71/3±66/13

 نداشت وجود آقایان و هاخانم بین دانشجویان کل در شغلی یآینده

(753/7=P.) 

 بین شغلی یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه ینمره مقایسه 5 جدول

 تالفاخ. دهدمی نشان را ورود ینحوه تفکیک به مختلف ورود هایسال

 یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه ینمره میانگین در داریمعنی آماری

 وجود دانشگاه به مختلف ورود هایسال بین ورودی دانشجویان در شغلی

 دیدگاه نمره میانگین در داریمعنی آماری اختالف(.  P=317/7) نداشت

 هایسال بین الملل بین دانشجویان در شغلی یآینده به نسبت دانشجویان

 بیشترین بطوریکه(  P=721/7) داشت وجود دانشگاه به مختلف ورود

 به مربوط میانگین کمترین و 1333 سال دانشجویان به مربوط میانگین

 نمره میانگین در داریمعنی آماری اختالف.بود 1332 سال دانشجویان

 یهاسال بین دانشجویان کل در شغلی یآینده به نسبت دانشجویان دیدگاه

 (. P=710/7) نداشت وجود دانشگاه به مختلف ورود
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 مختلف ورود هایسال بین تحصیلی یرشته به دیدگاه دانشجویان نسبت نمره : مقایسه4جدول 

 مجموع بین الملل ورودی سراسری 

Year 
 میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

1313 3 60/31 53/1 7 - - 3 60/31 1/53 

1337 27 45/35b 14/4 7 - - 27 45/35b 14/4 

1331 25 27/32ab 10/2 7 - - 25 27/32ab 10/2 

1332 27 13/33ab 10/5 32 65/33a 14/4 52 04/33ab 32/4 

1333 13 60/37a 03/3 21 21/35a 47/4 47 77/33ab 60/4 

1334 31 76/33ab 05/3 11 21/31a 61/6 43 41/32ab 73/5 

1335 25 01/31a 14/5 3 77/31a 70/5 34 55/31a 75/5 

*value-P 
0/008 0/095 0/050 

 های ورود به دانشگاه استفاده نشد.بین سال بدلیل تعداد کم برای مقایسه 1313از اطالعات دانشجویان ورودی 

 آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی*

 (. P > 75/7حروف باالنویس یکسان نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است )

 

 

 مختلف ورود سالهای بین آینده شغلی به ان نسبتدیدگاه دانشجوی نمره . مقایسه5جدول 

 مجموع بین الملل ورودی سراسری 

Year انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد 

1313 3 33/27a 03/4 7 - - 3 33/27 03/4 

1337 27 13/21a 21/2 7 - - 27 13/21a 21/2 

1331 25 16/27a 64/2 7 - - 25 16/27a 64/2 

1332 27 35/27a 31/2 32 53/13a 07/3 52 17/27a 46/3 

1333 13 61/27a 43/2 21 24/22b 61/2 47 57/21a 65/2 

1334 31 35/21a 40/3 11 23/27ab 15/2 43 37/27a 22/3 

1335 25 21/27a 13/3 3 60/13ab 65/2 34 76/27a 52/3 

*value-P 317/7 721/7 710/7 

 های ورود به دانشگاه استفاده نشد.بین سال بدلیل تعداد کم برای مقایسه 1313از اطالعات دانشجویان ورودی 

 آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی*

 (. P > 75/7حروف باالنویس یکسان نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است )

 

 بحث

دندانپزشکی با شرایط مختلف  یرشته انشجویاند دیدگاه مطالعه این در   

 مورد شانشغلی یآینده و تحصیلیی رشته به نسبت ورود به دانشگاه

است. از اهم نتایج حاصل از این پژوهش نبود تفاوت  گرفته بررسی قرار

آماری معنی دار در دیدگاه دانشجویان ورودی سراسری و بین الملل نسبت 

 ارزیابی با شغلی خود است. به طور کلی یهتحصیلی و آیند یبه رشته

 از باالیی درصد که شودمی تحصیلی مشخص ی هرشت به مربوط سؤاالت

هستند. کسب درآمد باال، عالقه به  راضی رشته این دانشجویان از انتخاب
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خاب رشته در ترین عوامل انترشته و کسب موقعیت اجتماعی باال از مهم

( در شیراز 21معمارپور و همکاران ) یلعهدر مطابین دانشجویان بود. 

ترین دلیل انتخاب رشته از سوی کسب شغل آبرومند از نظر اجتماعی مهم

دانشجویان دندانپزشکی معرفی شد. هم چنین درآمد عامل مهم دیگری در 

 Mashalانتخاب این رشته معرفی شد. در مطالعات خامی، بهاروند و 

ستقالل مالی از عوامل مهم در ( داشتن شغل خصوصی و ا22و11و10)

دندانپزشکی به شمار رفته است. ارزیابی جامع دانشجویان  یانتخاب رشته

( نشان داد که 23و همکارانش ) Weaverدندانپزشکی آمریکا توسط 

ترین امکان تنظیم ساعات کاری در این حرفه و خدمت به جامعه مهم

درآمد چهارمین  کسب که حالی بود؛ در دندانپزشکی یهای انتخاب رشتهانگیزه

( در 24و همکارانش ) Al-Bitarانگیزه دانشجویان گزارش گردید. مطالعه 

بین دانشجویان اردنی نشان داد که مهم ترین علل انتخاب رشته داشتن 

شغل آبرومند از نظر اجتماعی و کمک به مردم بود. در مطالعه دیگری در 

احتی کار، استقالل شغل، ساعات دندانپزشکی ر یایرلند علل انتخاب رشته

 (. نتایج این مطالعات25کار منظم، درآمد باال و کمک به مردم عنوان شد )

 کنددارد و از آن حمایت می به طور کلی با نتایج مطالعه ما همخوانی

 اند گرفته قرار پرسش مورد دانشجویانی که از در مطالعه ما بیش از نیمی

 .اندکرده انتخاب آن به عالقه دلیل به صرفاً را این رشته که اندداشته اظهار

 در است و ارتقای علمی پیشرفت مهم عوامل از تحصیلیی رشته به عالقه

 خستگی و ناامیدی تحصیلی سبب یرشته به بودن عالقه بی که حالی

 این نتایج به توجه با حال هر (. به26گردد)تحصیل می ادامه به نسبت

 انتخاب شان عالقه شخصی با صرفاً را رشته این که افرادی مطالعه، درصد

 مورد در ایران در شده دیگر انجام مطالعات با درمقایسه اندکرده

 .(4, 3)است بوده محیط بیشتر بهداشت دانشجویان پزشکی و دانشجویان

 هایرشته به سایر نسبت را رشته این دندانپزشکی دانشجویان که این علت

 هایپاسخ به توجه با کنند رامی انتخاب بیشتری عالقه با پزشکی

 و امکان بیشتر درآمد اجتماعی، بودن وجهه باالتر توانمی دانشجویان

در  را مشابهی یافته کرد. عنوان روحی ارضای و مقاطع باالتر در تحصیل

 های پزشکی و دندانپزشکیرشته دانشجویان روی بر شده انجام عاتمطال

 به نتایج (.21و20و10و15مشاهده نمود ) توانمی کشورها سایر و در ایران

( بر روی 23و همکاران) Karibe که توسط ایمطالعه در آمده دست

 داد شد نشان انجام ژاپن، و تایلند کانادا، کشور سه دانشجویان دندانپزشکی

 تمایل و عالقه با را این رشته دانشجویان از زیادی بسیار درصد که

  اند.نموده انتخاب شخصی

نتایج مطالعه ما نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پس از تحصیل در 

و  Sofola یاند. نتایج مطالعهاین رشته عالقه بیشتری به آن پیدا کرده

های د که با افزایش سالنیز نشان دا 2771( در سال 37همکارانش )

 یبالینی، عالقه مندی دانشجویان به رشته یتحصیل و شروع دوره

یابد. این یافته از دندانپزشکی بیشتر شده و تمایل به تغییر رشته کاهش می

کند. در حالی که نتایج مطالعه نعمت الهی و نتایج مطالعه ما حمایت می

نشجوی سال اول و آخر دا 05بر روی  1313( در سال 31) همکارانش

 یدندانپزشکی نشان داد که دیدگاه دانشجویان سال ششم نسبت به رشته

دندانپزشکی در مقایسه با دانشجویان سال اول بیشتر جنبه منفی داشت و 

تحصیلی خود داشتند. این  یدانشجویان سال آخر رضایت کمتری از رشته

طبق نتایج مطالعه ما رضایت باشد. بر های مطالعه ما مییافته برخالف یافته

تحصیلی در بین دانشجویان سال آخر در مقایسه با دیگر  یاز رشته

حسن زاده و همکارانش  یدانشجویان بیشتر بود. هم چنین در مطالعه

شغلی  ینیز نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به آینده 1315( در سال 32)

لبته به طور کلی ذکر باشد. اتر میهای تحصیل منفیخود با افزایش سال

این نکته ضروری است که بنا به نتایج مطالعات مختلف میزان رضایت 

های علوم پزشکی تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی بیشتر از سایر رشته

 (.33است)

 میزان تأثیر پاسخ به در دانشجویان از زیادی درصد کنونی، یمطالعه در

 و اندکرده تأیید را آن یشغل یآینده خطر افزایش در دانشجو پذیرش

 ابراز را خود نگرانی رشته این کار بازار نسبت به دانشجویان از تعدادی

 در پزشکی گروه روی دانشجویان بر شده انجام مطالعات .اندداشته

 بهداشت یرشته دانشجویان و (5, 4)در ایران مختلف هایدانشکده

 .واقعیت است نای بیانگر نیز (21و0و6جهان) کشورهای و سایر (3)محیط

باالتر  آن نظری میانگین از شغلی یآینده نمره پژوهش میانگین در این 

( روی 27ای که هدایتی و همکارانش)بود. این در حالی است که در مطالعه

شغلی از  یدانشجویان دندانپزشکی شیراز انجام دادند میانگین نمره آینده

دیدگاه بهتر دانشجویان  یدهندهتر بود که نشان میانگین استاندارد آن پایین

 شغلی خود است.  یشاغل به تحصیل در دانشگاه کرمانشاه نسبت به آینده

 هایرشته دانشجویان در رویه بی پذیرش ایران، جامعه فعلی شرایط در

 هایخانواده و آموزان حد دانش از بیش گرایش و دندانپزشکی و پزشکی

 دندانپزشکی، یرشته به دارند تهرش این بسزایی درانتخاب نقش که هاآن

 خود است که شده رشته این به گرایش معمول حد از بیش سبب افزایش

 منافع و شغلی تحرك کاهش امکان دلیل به را رشته این آینده انداز چشم

انجام مطالعات مشابه با استفاده  نماید.می کدر و کار تیره بازار و اجتماعی

 یدر جامعه ایت تحصیلی و شغلیهای سنجش رضاز سایر پرسشنامه

آماری بزرگتر و همچنین در دندانپزشکان شاغل به فعالیت تخصصی و 

های کار از محدودیت گردد.سنجش رضای شغلی در این قشر توصیه می

توان به کمبود ابزارهای سنجش، همکاری کم دانشجویان و تعداد کم ما می

 نمونه در دانشجویان تکمیلی اشاره کرد.
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 ه گیرینتیج

 یمطالعه نشان داد اکثر دانشجویان از انتخاب رشته نیا جینتا      

خود راضی هستند و کسب درآمد باال، عالقه به رشته و کسب  یلیتحص

 انیدانشجو نیعوامل انتخاب رشته در ب نیباال از مهم تر یاجتماع تیموقع

 است.

 

 قدیر و تشکرت

 سراسری و ورودی دانشجویان گاهدید یمقایسه“ برگرفته از پایان نامه    

 و تحصیلی یرشته به نسبت کرمانشاه دندانپزشکی یدانشکده الملل بین

در  36445بشماره  "36-1335در سال تحصیلی  خود شغلی یآینده

 .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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