توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 95

بررسی انگیزههای انتخاب رشتهی تحصیلی دانشجویان رشتهی دندانپزشکی واحد پردیس
خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال 1393
عبدالرضا گیالوند :کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
غالمحسین برکت* :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
محمد حسینپور :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.

چكیده :انتخاب رشتهي تحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل از مهمترین تصمیمات انسان در طول زندگی بهشمار میرود
که عالوه بر تأمین نیازهاي مادي ،از نظر روانی نیز فرد را ارضا مینماید .پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی انگیزههاي
انتخاب رشتهي تحصیلی دانشجویان رشتهي دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز،
بهصورت توصیفی-تحلیلی و به شکل مقطعی در اسفند ماه سال  1393صورت گرفته است .جامعهي آماري کلیه  220نفر
دانشجویان رشتهي دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه میباشند که از طریق کنکور سراسري و با پرداخت
شهریهي نسبتاً باال در دانشگاه مشغول به تحصیل میشوند .نمونهگیري بهصورت سرشماري و با توزیع پرسشنامهها بین
همهي دانشجویان انجام شده است که تعداد  58نفر ( 22نفر پسر و  36دختر) پرسشنامهها را تکمیل کردهاند .به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آمار توصیفی ،فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،آزمون نرمالیتی کلوموگروف -اسمیرنف و آزمون
ناپارامتري مقایسهي میانگین منویتنی در نسخهي  21نرمافزار آماري  SPSSاستفاده شد .داشتن مطب مستقل یا استقالل
شغلی ( ،)0/53±3/59موقعیت اجتماعی مناسب ( )0/88±3/17و کسب درآمد اقتصادي باال ( ،)0/82±3/09به ترتیب
مهمترین انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی دانشجویان بود .بهنظر میرسد با توجه به نرخ باالي بیکاري فارغ التحصیالن
دانشگاهی و محدودیتهاي موجود در استخدامهاي دولتی و سایر سازمانهاي خصوصی ،توجه متقاضیان به ورود به
رشتهي دندانپزشکی بهعنوان وسیلهي کسب درآمد مطمئن و مستقل بههمراه پرستیژ اجتماعی خاص این رشته که از
گذشته وجود داشته ،از انگیزههاي مهم انتخاب این رشتهي تحصیلی باشند.
واژگان کلیدي :دانشجویان دندانپزشکی ،انگیزهها ،انتخاب رشته ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
))Email: v_ data@yahoo.com
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مقدمه
انتخاب شغل یک فرایند چندوجهی و پیچیده است که
تمام حوزههاي زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و
یکی از مهمترین تصمیمات انسان در طول زندگی به شمار
میرود .هر فردي سعی دارد شغلی را در اجتماع انتخاب
کند که عالوه بر تأمین نیازهاي مادي ،از نظر روانی نیز او
را ارضاء نماید .در راستاي فراهم آوردن زمینه و بستر
مناسب براي اشتغال در مشاغل مناسب ،مطالعه و بررسی
خصوصیات ،استعدادها و تمایالت فردي ضروري بهنظر
میرسد .انتخاب رشتهي تحصیلی در دورهي متوسطه یکی
از سرنوشتسازترین انتخابهاي دورهي دانشآموزي است
که این انتخاب میتواند مقدمهاي براي انتخاب رشتهي
دانشگاهی باشد و از اهمیت زیادي برخوردار است (شفیع
آبادي .)1392 ،در گذشته ،اکثر دانشجویان با دید
ایدهآلیستی به حرفهي دندانپزشکی روي میآوردند؛ در
حالیکه با تغییر جوامع ،نگرش نسل جوان در انتخاب شغل
دچار تغییر و تحول گردیده و معیارهاي ورود به این رشته
تا حدود زیادي تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادي قرار
گرفته است (گاالگر و همکاران2007 ،؛ دوسالت و همکاران،
2003؛ دال پوز و همکاران2006 ،؛ و مارنویک)2012 ،
لیکن با توجه به این واقعیت که تغییر حرفه براي
دندانپزشکان (همانند پزشکان و داروسازان در مقطع
دکتراي حرفهاي) .بهعلت دورهي طوالنی بودن آموزش و
صرف هزینهي باال بهندرت امکانپذیر است و افرادي که به
هر دلیلی مناسب این حرفه نیستند ،زیان میبینند (اسکلی
و همکاران .)2002 ،بر اساس گزارش چمبرز  50-20درصد
از دندانپزشکان در صورت وجود شانس مجدد براي انتخاب
شغل ،حرفهي دندانپزشکی را انتخاب نمیکردند (چامبرز،
 .)2001در دهههاي اخیر به نقش حیاتی رشتههاي
دندانپزشکی و پزشکی در حفظ و ارتقاي سالمت همهي
اقشار مردم در جوامع مختلف توجه بیشتري مبذول شده
است و تغییرات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي بر ارتقاي
جایگاه نیروهاي کار مراقبین سالمت در جامعه تأثیر مثبت
گذاشته است (پروت و همکاران .)2001 ،مطالعات نشان
داده است که دانشجویان رشتهي دندانپزشکی بهدلیل عدم
داشتن دغدغهي اشتغال بهکار  ،بعد از فارغ التحصیلی در
وضعیت روحی مساعدتري نسبت به سایر دانشجویان
هستند (گیالوند و همکاران .)1394 ،متأسفانه در کشور ما
بهنظر میرسد بخش عمدهي دانشآموزان از طریق کنکور
سراسري وارد این رشته میشوند و معموالً رتبههاي برتر
کنکور این رشته را بدون توجه به عالیق و استعدادهاي
خود انتخاب میکنند این امر ممکن است در ادامه تحصیل

براي برخی از آنان ایجاد مشکل کند .از اینرو ،بررسی
انگیزههاي دانشجویان دندانپزشکی که معموالً رتبههاي
برتر آزمون سراسري را تشکیل میدهند .جهت انتخاب این
رشته ضروري بهنظر میرسد (نعمت الهی و همکاران،
 .)1393مطالعات گذشته نشان دادهاند که عالوه بر وجود
انگیزههاي مختلف براي ورود دانشجویان به رشتهي
دندانپزشکی ،تفاوتهایی در انگیزههاي دانشجویان با توجه
به فاکتورهاي زمینهاي مثل جنس ،نژاد و سطح تحصیالت
والدین وجود دارد (سروري و همکاران .) 2009 ،طبق
یافتههاي مطالعاتی در برزیل که بیشترین تعداد
تحصیلکردهي دندانپزشکی را در دنیا دارا میباشد،
مشخص شده که علل و انگیزهي دانشجویان در انتخاب این
رشته ثابت نبوده و تحت تأثیر عوامل محیطی و درونی بوده
است (براند و همکاران1992 ،؛ ویجیلد و همکاران2001،؛ و
موریتا و همکاران .)2010،در ایران تاکنون چند تحقیق
عمده در خصوص بررسی انگیزههاي اصلی انتخاب رشته
تحصیلی دانشجویان رشته دندانپزشکی در دانشگاههاي
علوم پزشکی کشور انجام شده است .در مطالعه عقیلی و
همکاران ،آرزوي همیشگی فرد،اعتبار شغل دندانپزشکی در
بین مردم و درآمد اقتصادي مهمترین انگیزه هاي انتخاب
رشته تحصیلی دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران و همچنین آرزوي همیشگی فرد ،رتبه باال در
آزمون ورودي به دانشگاه و داشتن مطب مستقل مهمترین
انگیزه هاي انتخاب رشته دندانپزشکی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی یزد بود (عقیلی و همکاران .)1393،در مطالعه
کاظمی زاده و همکاران ،داشتن موقعیت حرفه اي باال،
موقعیت اجتماعی ،داشتن امنیت شغلی و درآمد باال
مهمترین انگیزه هاي انتخاب این رشته در بین دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودند (کاظمی زاده و
همکاران .)1390،همچنین در مطالعهاي امانی و همکاران،
عالقه به رشته دندانپزشکی و خدمت به مردم مهمترین
انگیزه هاي انتخاب رشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل بود (امانی و همکاران .)1392،در مطالعه نعمت الهی
و همکاران ،درآمد مالی مناسب ،موقعیت اجتماعی ،امنیت
شغلی و زمان کاري مناسب حرفه دندانپزشکی مهمترین
انگیزه هاي انتخاب این رشته بین دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد بود( .نعمت الهی و همکاران )1392،در
مطالعه رواقی و همکاران ،دستیابی به موقعیت اجتماعی و
خدمت به جامعه و داشتن مطب مستقل ،مهمترین
انگیزههاي انتخاب این رشته در بین دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران
بودند که در این پژوهش پسران بهعامل درآمد و دختران
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برکت و همكاران
عامل درآمد و دختران به توجه والدین در دستیابی به این
رشته اهمیت بیشتري داده بودند( .رواقی و همکاران،
 )1383معمارپور و همکاران در پژوهشی تحت عنوان
عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان
دندانپزشکی کشور ضمن بررسی انگیزههاي  283نفر از
دانشجویان شرکت کننده در کنگره دانشجویی شیراز در
سال ،1393کسب شغل آبرومند از نظر اجتماعی  ،آینده
شغلی مطمئن و درآمد باال نسبت به مشاغل دیگر را بعنوان
مهمترین انگیزه انتخاب این رشته تحصیلی معرفی کردهاند.
در این پژوهش عالقه به رشته دندانپزشکی در دختران
بیشتر از پسران گزارش گردیده است (معماپور و
همکاران .)1393،هاشمی پور و همکاران در پژوهشی
ارتباط با مردم ،خدمت به جامعه ،موقعیت اجتماعی
مناسب  ،توصیه خانواده و درآمد اقتصادي باال را بعنوان
مهمترین انگیزه هاي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمان براي انتخاب این رشته گزارش کرده اند(هاشمی پور
و همکاران .)1384،حامدي راد و همکاران در پژوهشی
موقعیت اجتماعی مناسب ،عالقه خاص به این رشته و
انگیزههاي مالی را مهمترین انگیزههاي انتخاب رشته
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان
کردهاند (حامدي راد و همکاران .)1394،بهاروند و همکاران
در پژوهشی ،داشتن مطب مستقل و موقعیت اجتماعی
مناسب را مهمترین انگیزههاي این رشته دانستهاند (بهاروند
و همکاران )2014 ،بزرگی و همکاران میل به کمک به
مردم و فرصتهاي شغلی مناسب را مهمترین انگیزه
دانشجویان دانستهاند(.بزرگی و همکاران )2014،در مطالعه
وحیددستجردي و همکاران ،استقالل شغلی و عوامل
اجتماعی دو عامل عمده نفوذ در میان دانشجویان
دندانپزشکی بودند( .وحید دستجردي و همکاران)2012،
گیالوند و همکاران در پژوهش جداگانهاي در دانشکدهي
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز و با
هدف بررسی انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی
دانشجویان این دانشکده که شهریهپرداز نیستند را انجام
داده اند که داشتن مطب مستقل یا استقالل شغلی،
موقعیت اجتماعی مناسب و کسب درآمد اقتصادي باال
مهمترین انگیزههاي انتخاب رشته دانشجویان بود( .گیالوند
و همکاران .)2015 ،در خارج از ایران نیز در کشور
هندوستان عالقه به حرفه مراقبت و کار خصوصی (راشمی و
همکاران )2014،در کشور ترکیه احساسات انسانی ،تمایل
به خدمت به دیگران ،و ساعات کار منطقی (تانالپ و
همکاران )2012،در کشور یمن در آمد اقتصادي و یافتن
شغل مناسب و عالقه به درمان مردم و توصیه دندانپزشکان
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خانواده (بانابیلح )2012،در کشور سوریه رسیدن به اهداف
شخصی ،گرفتن یک کار خوب در خارج از کشور ،داشتن
استقالل مالی ،و رسیدن به شهرت خوب (ماشاء اله)2012،
در کشور ایرلند داشتن یک کلینیک مستقل ،درآمد
اقتصادي مناسب و موقعیت اجتماعی مناسب (هالیسی و
همکاران )2000،درکشور انگلستان ساعات کار مناسب،
خوداشتغالی و استقالل کاري (کروسلی و همکاران)2002،
در کشور ایاالت متحده آمریکا برنامه ریزي برا ورود به کار
خصوصی (ناشلیناس و همکاران )2014،در کشور برزیل
اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی براي کسب
درآمد اقتصادي باال و امنیت (فرازدوس سانتوز و
همکاران .)2013،از مهمترین انگیزههاي ورود به رشته
دندانپزشکی بود .شغلی تحول در نظام آموزش پزشکی
کشور از سیاستهاي اصلی وزارت بهداشت میباشد .لذا
توجه به انگیزههاي درونداد این سیستم در کنار سایر
تحوالت موجود مطرح است .انتخاب رشتهي تحصیلی و
شغلی از رفتارهایی است که با توجه به انگیزههایی صورت
میگیرد که تقدم و تأخر آن در همگان و حتی در دو جنس
مذکر و مؤنث یکسان نیست .از سویی ،در راستاي فراهم
آوردن زمینه و بستر مناسب براي اشتغال در مشاغل
مناسب ،مطالعه و بررسی خصوصیات ،استعدادها و تمایالت
فردي ضروري بهنظر میرسد (امیرعلی اکبري و همکاران،
 .)2008دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
جنديشاپور اهواز در حال حاضر میراثدار دانشگاه
گنديشاپور در  1745سال پیش میباشد که از آن
بهعنوان اولین دانشگاه علوم پرشکی جهان یاد میشود و با
داشتن حدود  650نفر عضو هیأت علمی 7000 ،دانشجو در
مقاطع مختلف تحصیلی و  15000نفر کارمند غیر هیأت
علمی ،یکی از دانشگاههاي معتبر کشور و تیپ یک وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد (گیالوند،
 .)2015واحد پردیس خودگردان این دانشگاه (واحد بین
الملل اروند سابق) در سال  1386و با هدف جذب دانشجو
در مقاطع و رشتههاي مختلف تحصیلی از طریق کنکور
سراسري و با پرداخت شهریه در راستاي سیاستهاي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همانند بعضی از
دانشگاههاي دیگر شروع بهکار نموده است .لذا این پژوهش
تحت عنوان "بررسی انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی
دانشجویان رشتهي دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان
(واحد بین الملل اروند سابق) دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی جنديشاپور اهواز که شهریهپرداز
هستند ،انجام شده است.
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مواد و روشها

یافتههاي پژوهش

این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی و بهصورت
مقطعی در اسفند ماه سال  1393و بهمنظور بررسی
انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی دانشجویان رشتهي
دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی جنديشاپور اهواز در
سال  1393صورت گرفته است .جامعهي آماري کلیهي
 220نفر دانشجویان رشتهي دندانپزشکی واحد پردیس
خودگردان ( 150نفر دختر و  70نفر پسر) میباشند که از
طریق کنکور سراسري و با پرداخت شهریهي نسبتاً سنگین
(حدوداً ساالنه هیجده میلیون تومان) در دانشگاه مشغول
به تحصیل میشوند .نمونهگیري بهصورت سرشماري و با
توزیع پرسشنامهها توسط اساتید این واحد بین همهي
دانشجویان انجام شده است که تعداد  58نفر ( 22نفر پسر
و  36دختر) پرسشنامهها را تکمیل کردهاند (بیش از 27
درصد دانشجویان) .ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامهاي
و با الگو گرفتن از پرسشنامهي استفادهشده توسط نعمت
الهی و همکاران طراحی شده است .روایی و پایایی این
پرسشنامه در مطالعهي مذکور به اثبات رسیده است
(نعمت الهی و همکاران  .)1392روایی و پایایی این
پرسشنامه پس از اصالحات جزئی مجدداً مورد بررسی قرار
گرفت و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ  0/89تعیین شد.
سؤاالت این پرسشنامه بهصورت کمی از  1تا  4نمرهگذاري
شده است .قسمت اول پرسشنامه شامل اطالعات فردي از
جمله سن ،جنس ،شغل پدر و مادر ،نوع سهمیهي قبولی،
سطح تحصیالت پدر و مادر و دانشجوي چه نیمسالی بودن،
است .قسمت دوم پرسشنامه خودایفا است و دربارهي
انگیزههاي انتخاب رشتهي دانشجویان میباشد و حاوي 26
سؤال  4گزینهاي با طیف لیکرت ( 4-1امتیاز) بوده که
بهمنظور بررسی انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی
دانشجویان شامل خیلی مؤثر چهار امتیاز ،مؤثر سه امتیاز،
کم تأثیر دو امتیاز ،و بیتأثیر یک امتیاز میباشد .باالترین
امتیاز ،بهعنوان اولویت اول در انتخاب این رشته و کمترین
امتیاز بهعنوان کم اهمیتترین عامل گرایش به انتخاب این
رشته درنظر گرفته شده است .بهمنظور تجزیه وتحلیل
دادهها نیز از آمار توصیفی ،فراوانی ،درصدفراوانی ،میانگین،
آزمون نورمالیتی کلوموگروف -اسمیرنف و آزمون ناپارامتري
مقایسهي میانگین منویتنی در نسخهي  21نرمافزار آماري
 SPSSاستفاده شد .ضمناً مالحظات اخالقی الزم از جمله
جلب رضایت پرسششوندگان و دادن اطمینان به آنها مبنی
بر محرمانه بودن نظراتشان و همچنین کسب مجوز الزم از
مسؤولین مربوطه دانشگاه در این پژوهش رعایت شده است.

از مجموع 220نفر جامعهي آماري مورد بررسی که
کلیهي دانشجویان رشتهي دندانپزشکی واحد پردیس
خودگردان (واحد بین الملل اروند سابق) میباشند تعداد
 58نفر پرسشنامه را تکمیل کردند که از این تعداد 22نفر
( 62/1درصد) پسر و  36نفر (37/9درصد) دختر و  37نفر
( )63/8دانشجوي بومی استان خوزستان و  21نفر ()36/2
غیر بومی هستند .همچنین تعداد  47نفر ( )79/7با
استفاده از سهمیهي آزاد 2 ،نفر ( 3/4درصد) سهمیهي
ایثارگران 1 ،نفر (1/7درصد) سهمیهي فرزندان اعضاي
هیأت علمی وارد دانشگاه شده بودند و  8نفر (13/8درصد)
نیز سهمیهاي در پرسشنامه انتخاب ننمودهاند .همچنین 4
نفر ( 6/9درصد) زیر 20سال 33 ،نفر ( 56/9درصد) بین
 21تا  25سال و  16نفر (27/6درصد) بین  26تا  30سال،
 2نفر ( )3/4بین 31تا  35سال و  2نفر ( )3/4بین  36تا
 40سال و  1نفر ( )1/7بین  41تا  45سال سن داشتهاند.
همچنین  7نفر ( 12/1درصد) سال اول تحصیل 6 ،نفر
(10/3درصد) سال سوم 17 ،نفر (29/3درصد) سال چهارم،
 11نفر (19درصد) سال پنجم 16 ،نفر (27/6درصد) سال
ششم ،و  1نفر (1/7درصد) فاقد پاسخ بودهاند( .جدول
شماره  )1جهت اولویتبندي عوامل انگیزشی ،بر اساس
سؤاالتی که از شرکتکنندگان با پاسخ چهار گزینهاي
پرسیده شده است ،هر عامل با میانگین سؤاالت مربوطه
اندازهگیري شده است .بر اساس میانگین بهدست آمده براي
هر عامل که عددي بین  1تا  4است ،باالترین امتیاز،
به عنوان اولویت اول در انتخاب این رشته و کمترین امتیاز
بهعنوان کم اهمیتترین عامل گرایش به انتخاب این رشته
درنظر گرفته شده است .نتایج حاصل از این نوع
اولویتبندي در جدول شماره ( )2نمایش داده شده است.
بر اساس جدول شماره ( )2که شامل اولویتبندي  12عامل
انگیزشی در انتخاب رشتهي دندانپزشکی میباشد
مهمترین انگیزهي انتخاب رشتهي دندانپزشکی داشتن
مطب مستقل(استقالل شغلی) با میانگین ( )3/59معرفی
شده است .پس از داشتن مطب مستقل (استقالل شغلی)،
موقعیت اجتماعی مناسب با میانگین ( )3/17و کسب
درآمد اقتصادي باال با میانگین ( )3/09در اولویتهاي دوم و
سوم دانشجویان در انتخاب رشتهي دندانپزشکی قرار
گرفته است .اولویتهاي بعدي افراد مورد بررسی در این
تحقیق به ترتیب جذابیتهاي شغلی حرفهي دندانپزشکی
( ،)2/70موقیعت مناسب شغلی ( ،)2/69آرزوي همیشگی
فرد ( )2/59کمک به دیگران ( )2/54ادامهي تحصیل در
مقطع تخصص ( ،)2/33رتبه در آزمون سراسري (،)2/62
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ازدواج موفق ( ،)1/91عالقه به پژوهش در زمینهي
دندانپزشکی ( )1/79و توصیه دیگران و پیشزمینهي قبلی
( )1/53میباشد .داشتن مطب مستقل(استقالل شغلی) در
دختران و پسران مشترکاً مهمترین انگیزه و همچنین
کسب درآمد اقتصادي باال در پسران و موقعیت اجتماعی
مناسب در دختران بهعنوان دومین انگیزهي انتخاب رشتهي

دانشجویان بهدست آمد .از نظر مقایسهي انگیزههاي بین
دختران و پسران (با استفاده از آزمون نرمالیتی
کلوموگروف-اسمیرنف و آزمون ناپارامتري مقایسهي
میانگین منویتنی) تفاوت معناداري بین آنها از نظر کسب
درآمد اقتصادي باال ،موقعیت مناسب شغلی و عالقه به
پژوهش در زمینهي دندانپزشکی مشاهده شد.

جدول شماره  -1مشخصات کلی پرسششوندگان
تعداد و درصد افراد

متغیرها

***

جنسیت

 22(37/9نفر)

مرد

 36(62/1نفر)

زن

 58( 100/0نفر)

جمع

***

سهمیهی قبولی

 47(81/0نفر)

آزاد

0

فرزند شهید

 2(3/4نفر)

جانبازان و آزادگان

 1(1/7نفر)

فرزندان هیأت علمی

 8(13/8نفر)

بدون پاسخ

 58( 100/0نفر)

جمع

***

بومی و غیر بومی

 37(63/8نفر)

بومی

 21(36/2نفر)

غیر بومی

 58( 100/0نفر)

جمع

***

سال تحصیل

7(12/1نفر)

1

0

2

6(10/3نفر)

3

 17(29/3نفر)

4

 11( 19/0نفر)

5

 16(27/6نفر)

6

0

بدون پاسخ

)58( 100/0

جمع

***

سن

 4(6/9نفر)

زیر  20سال

 33(56/9نفر)

21-25

 16(27/6نفر)

26-30

 2(3/4نفر)

31-35

2(3/4نفر)

36-40

 1(1/7نفر)

41-45

 58(100/0نفر)

جمع
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جدول شماره  -2اولویتبندی انگیزههای انتخاب رشتهی
تحصیلی دانشجویان
انگیزهی انتخاب رشته

میانگین

انحراف معیار

اولویت
1

داشتن مطب مستقل(استقالل شغلی)

3/59

0/53

2

موقعیت اجتماعی مناسب

3/17

0/88

3

کسب درآمد اقتصادی باال

3/09

0/82

4

جذابیتهای شغلی حرفهی دندانپزشکی

2/70

0/52

5

موقعیت مناسب شغلی

2/69

0/65

6

آرزوی همیشگی فرد

2/59

1/04

7

کمک به دیگران

2/54

0/95

8

ادامهی تحصیل در مقطع تخصص

2/36

1/07

9

رتبه در آزمون سراسری

1/97

0/99

10

ازدواج موفق

1/91

1/03

11

عالقه به پژوهش در زمینهی دندانپزشکی

1/79

0/92

12

توصیهی دیگران و پیشزمینهی قبلی

1/53

0/64

همانطور که از جدول شماره  3پیداست ،سه عامل کسب
درآمد اقتصادي باال ،موقعیت مناسب شغلی با سطح
معناداري صفر در بین دانشجویان مرد و زن با هم تفاوت
معنادار آماري در سطح  0/05دارند.

میانگین عامل کسب درآمد اقتصادي باال براي مردان 3/45
و براي زنان  2/86میباشد .بر اساس این اختالف در
میانگین و همچنین معنادار شدن آزمون تفاوت میانگین در
دو گروه ،مردان نسبت زنان به عامل کسب درآمد توجه
بیشتري دارند .همچنین در عامل عالقه به پژوهش در
زمینهي دندانپزشکی نیز مردان با میانگین  2/41نسبت
به زنان با میانگین  1/79اهمیت بیشتري به این عامل در
انتخاب رشتهي تحصیلی خود دادهاند .سایر عوامل
تأثیرگذار در انتخاب رشتهي دندانپزشکی از نظر پسران و
دخترانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند
داراي اهمیت تقریباً یکسانی است .هر چند عوامل دیگر در
بین دو گروه باهم تفاوت دارند ،اما این تفاوت در سطح
خطاي  0/05معنادار نیست.

جدول شمارهی -3مقایسهی عوامل مؤثر در انتخاب رشتهی دندانپزشکی در دانشجویان واحد پردیس خودگردان به تفکیک جنسیت
پسر

عوامل مؤثر

نتیجهی آزمون Mann-Whitney test

دختر
انحراف

سطح معناداری (P-

معیار

)Value

آرزوی همیشگی فرد

2/68

1/13

2/53

1/00

0/58

تفاوت وجود ندارد

توصیهی دیگران و پیش زمینه قبلی

1/72

0/83

1/41

0/47

0/24

تفاوت وجود ندارد

جذابیت های شغلی حرفهی دندانپزشکی

2/78

0/52

2/65

0/52

0/50

تفاوت وجود ندارد

کسب درآمد اقتصادی باال

3/45

0/60

2/86

0/87

0/01

تفاوت وجود دارد

موقعیت مناسب شغلی

2/92

0/63

2/55

0/64

0/03

تفاوت وجود دارد

داشتن مطب مستقل(استقالل شغلی)

3/45

0/60

3/67

0/48

0/18

تفاوت وجود ندارد

ادامهی تحصیل در مقطع تخصص

2/68

0/99

2/17

1/08

0/07

تفاوت وجود ندارد

عالقه به پژوهش در زمینهی دندانپزشکی

2/23

1/15

1/51

0/61

0/02

تفاوت وجود دارد

موقعیت اجتماعی مناسب

3/32

0/78

3/08

0/94

0/39

تفاوت وجود ندارد

کمک به دیگران

2/57

1/12

2/53

0/84

0/79

تفاوت وجود ندارد

رتبه در آزمون سراسری

1/91

0/97

2/00

1/01

0/76

تفاوت وجود ندارد

ازدواج موفق

2/18

1/05

1/75

1/00

0/11

تفاوت وجود ندارد

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

نتیجه
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بحث و نتیجهگیري
در این پژوهش ،داشتن مطب مستقل(استقالل
شغلی) ،موقعیت اجتماعی مناسب و کسب درآمد اقتصادي
باال به عنوان مهمترین انگیزههاي انتخاب رشتهي تحصیلی
دانشجویان رشته دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز که شهریه پرداز
هستند بهدست آمده است که با مطالعهي نعمت الهی و
همکاران ( ،)1392کاظمیزاده و همکاران ()1390
معمارپور و همکاران ( ،)1392وحید دستجردي و همکاران
( ،)1392بزرگی و همکاران ( ،)2014بهاروند و همکاران
( ،)2014حامدي راد و همکاران ( ،)2014گیالوند و
همکاران ( ،)2015راشمی ( ،)2014بانابیلح و همکاران
( ،)2012ماشاءاله ( ،)2012هالیسی و همکاران
(،)2000کروسلی و همکاران ( ،)2002ناشلیناس(،)2014
فرازدوس سانوز و همکاران ( ،)2013الین و همکاران
( )1991و براند و همکاران ( )1996 ،1992همخوانی دارد.
در این پژوهش ،پسران دانشجو با توجه به اینکه واسطهي
تأمین مخارج زندگی نسبت دختران مسؤولیت بیشتري
احساس میکنند .بنابراین اهمیت بیشتري به مسألهي
کسب درآمد اقتصادي دادهاند که از این جهت این پژوهش
با مطالعه هاشمیپور ( )1385همخوانی دارد .در واحد
پردیس خودگردان دانشگاه 150 ،نفر دختر و  70نفر پسر
در مقطع دکتراي حرفهاي مشغول به تحصیل هستند .در
سالهاي اخیر تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسران رشد
بیشتري داشته است که این رویه در خصوص اکثر
رشتههاي تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی در ایران صدق
میکند .همچنین این امر با یافتههاي پژوهشگران مختلف
در کشورهاي دانمارک ،استرالیا ،آمریکا ،فرانسه و انگلیس
که نقش جنسیت را در گرایش به رشتهي دندانپزشکی
مورد مطالعه قرار دادهاند و نتیجه گرفتهاند که تمایل
دختران به انتخاب حرفهي دندانپزشکی رو به افزایش
است ،همخوانی دارد (ویجیلد و همکاران2001 ،؛ رودریگو و
همکاران2006 ،؛ اسکاربکز2002 ،؛ هنکیون و همکاران،
2002؛ و استوارت و همکاران .)2004 ،گیالوند و همکاران
در سال  1393طی پژوهشی تحت عنوان "بررسی و
مقایسهي میزان افسردگی و اضطراب بین دانشجویان بومی
و غیر بومی رشتهي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز ،افسردگی و اضطراب دانشجویان این
رشته را نرمال گزارش کردهاند و یکی از دالیل این امر را
عدم داشتن دغدغهي اشتغال بهکار بعد از فارغ التحصیلی
دانشجویان رشتهي دندانپزشکی دانستهاند که از جهت
اینکه انتخاب اول دانشجویان ،داشتن مطب مستقل و در
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نتیجه توانایی خوداشتغالی آنها بوده است ،با این پژوهش
همخوانی دارد (گیالوند و همکاران .)1394 ،بهنظر میرسد
با توجه به نرخ باالي بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی و
محدودیتهاي الزم در استخدامهاي دولتی سازمانها،
توجه متقاضیان به ورود به رشتهي دندانپزشکی بهعنوان
وسیلهي کسب درآمد مطمئن و مستقل بههمراه پرستیژ
اجتماعی خاص این رشته که از گذشته وجود داشته،
بیشتر شده است که این مسأله ممکن است سایر تمایالت
و استعدادهاي ذاتی داوطلبان ورود به این رشته را سرکوب
نماید .هرچند امروزه دندانپزشکی از این جهت انتخاب اول
بسیاري از داوطلبان کنکور باشد ،اما پذیرش بیرویهي
دانشجویان در رشتههاي دندانپزشکی و گرایش بیش از
حد دانشآموزان و خانوادههاي آنها (که نقش بسزایی در
انتخاب این رشته دارند) به رشتهي دندانپزشکی سبب
افزایش بیش از حد معمول گرایش به این رشته شده است
که خود چشمانداز آیندهي این رشته را بهدلیل کاهش
امکان تحرک شغلی و منافع اجتماعی و بازار کار تیره و تار
کرده است و بهنظر میرسد طی سالهاي آینده فرصتهاي
شغلی حداقل در شهرهاي بزرگ براي این فارغ التحصیالن
دانشگاهی دیگر وجود نداشته باشد .میتوان نتیجه گرفت
که در مجموع ،نتایج این پژوهش با اکثر مطالعات داخلی و
خارجی انجامشده در این خصوص همخوانی دارد .نظام
آموزش پزشکی کشور بهدلیل نیاز کشور ،بیوقفه به تربیت
دانشجو ادامه میدهد و منتظر ایجاد انگیزه و تمایل در
فراگیران نمیماند .این نظامهاي آموزشی هستند که باید بر
تالش خود افزوده ،عالوه بر حفظ شرایط موجود ،شرایط
آموزشی را ارتقا بخشیده و بر مؤلفههاي مرتبط یعنی
فراگیر ،فرادهنده و امکانات آموزشی و رفاهی ،و تدارک
برنامههاي آموزشی مناسب و هماهنگی بین دروس تئوري و
عملی دانشجویان را با آمادگی و انگیزه بیشتري روانه
محیط کار کنند و نیروي کار دانا و ماهرتر به جامعه تحویل
دهند که بدون شک با توجه به افق برنامهي بیست سالهي
کشور و جنبش نرمافزاري ،انجام هرگونه سرمایهگذاري در
این خصوص ضروري بهنظر میرسد.الزم بهذکر است که
دانشجویان واحد پردیس خودگردان با پرداخت شهریه
(بهطور متوسط ساالنه هیجده میلیون تومانی) وارد این
دانشگاه شدهاند و شاید عدم تعمیم نتایج آن ،به سایر
دانشجویان غیر شهریهاي را بتوان از محدویتهاي این
پژوهش درنظر گرفت .پیشنهاد محقق این است که در
پژوهشهاي بعدي براي یافتن نتایج دقیقتر ،بهتر است
پیش از ورود به دانشگاه اقدام به شناسایی انگیزههاي
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انتخاب رشتهي تحصیلی دانشآموزان کرد و نیز دامنهي
فرضیات را نیز گسترش داد؛ چرا که این موضوع و اینگونه
موضوعات انسانی از آن دسته موضوعاتی هستند که وابسته
 نقش متغیرهایی.و محدود به یک یا چند متغیر نمیشوند
 جو کالس، سبکهاي تربیتی آنها، انتظارات والدین:از جمله
، اثر انواع بازخورد، نگرش و باورهاي مذهبی،و مدرسه
 ادراک، کمالگرایی، عادات مطالعه،سبکهاي تفکر
 نیز در این فرایند مورد توجه...شایستگی و خودمختاري و
 این مطالعه از پایاننامهي دوران کارشناسی.قرار گیرند
ارشد رشتهي مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
.اهواز استخراج شده است

تشكر و قدردانی
در پایان از همکاري کلیهي دانشجویان گرامی که در
تکمیل پرسشنامهها و شرکت در این پژوهش ما را یاري
 اعضاي هیأت علمی،دادهاند و همچنین از کلیهي کارکنان
 بهویژه،و مسؤوالن محترم واحد پردیس خودگردان دانشگاه
 دکتر آرش، دکتر سهامه انصاريفر،دکتر محمد شوریابی
 دکتر محمود منیعاتی و سرکارخانم فاطمه اسپیدکار،دباغی
.سپاسگزاري میگردد
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Abstract: The selection of educational field and consequently a career is one of the most
important decisions in life, which can satisfy individuals’ material as well as mental needs. This
research was conducted to assess the motivations of dental students on choosing their field of
study, studying at the Autonomous Campus of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science
(AJUMS). It was a cross-sectional descriptive-analytical research conducted on March 2015. The
participants consisted of all 220 students of the Autonomous College of Dentistry where they were
accepted through the nationwide-university-entrance examination, and they also had to pay a
relatively high tuition. From participants who received the questionnaires, 58 (22 male and 36
female) completed the questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics such as frequency,
mean, Kolmogorov - Smirnov test, Mann-Whitney nonparametric comparison of means and SPSS
software version 21 were utilized. Having an independent office (0.53±3.59), acquiring a proper
social status (0.88±3.17) and achieving a high economic income (0.82±3.09) were respectively the
main reasons for the students’ choice. Given the high unemployment rate of university graduates
as well as the employment restrictions through governmental and private organizations, it seems
that dentistry serves as a reliable and independent income, giving a social prestige and qualities
like these would be the most important incentives of the applicants in choosing dentistry as their
future ideal field of study.

Keywords: Dental Students, Incentives, Choosing Field of Study, Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences.
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